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هیدمحا هیده 

باتک تاصخشم 

يدـهم ترـضح  ياعد  جرف و  ياعد  همیمـض  هب  هیدـمحا  هیدـه  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   . 1353  - 1261 دـمحا ، ینایتشآ  هسانـشرس : 
تاصخشم نارکمج 1385 . سدقم  دجـسم  مق  رـشن :  تاصخـشم  ینایتشآ . دمحا  فیلات  نارکمج  سدـقم  دجـسم  لامعا  مالـسلاهیلع و 

متشه پاچ  لایر (   6000 مشش ؛ ) پاچ   ) لایر 1000 لایر 964-6705-73-1 ؛   1200 کباش :  مس .  5/11  × 5/8 ص . [ 72  : ] يرهاظ
 . ناتـسبات 1387 متـشه :  پاچ  تشاددای :  متفه . پاچ  تشادداـی :  زییاپ 1384 . مشـش : پاچ  تشاددای :  یبرع . یـسراف - تشادداـی :  ( 
 : ییوید يدنب  هدر  BP267/8/آ4�5 1385  هرگنک :  يدنب  هدر  شهوژپ  دـحاو  مق .)  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  اهاعد  عوضوم : 

1313469 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/772

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

و حالـص ، قفو  رب  تسا  ناگدـنب  ياعد  هدـننک  تباجا  نیجاتحم و  جـئاوح  هب  ِملاع  هک  تسا  هناگی  دـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و 
هتـساوخ بسحرب  رـصتخم  ياعد  دـنچ  قاروا  نیا  رد  ینایتشآ » دـمحا  ازریم   » دـعبو راهطا ش . لآ  ناربمغیپ و  متاخ  كاـپ  ناور  رب  دورد 

یلاعت هَّللا  ءاش  نا  تسا  دیما  میدومن . رکذ  مکحلا » فئارط   » باتکرد شدانسا  اب  ار  هیعدا  نیا  زا  يرایسب  دیامنیم و  جرد  ناتسود  یضعب 
. دنیامرف دای  ریخ  ياعد  هب  ارم 

ناهانگ شزرمآ  تهج 

نآ دومرف . میلعت  هنع  هللا  یضر  ناملس  بانج  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  هدراو ، تیاور  بسح  رب  هک  ار  ییاعد  دناوخب 
ال . ) تسین وت  يارب  یکیرـش  ینم ، راگدرورپ  وت  ادنوادخ ! ََکل  َکیِرَـش  یِّبَر ال  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  وگب : هبترم  هس  حبـص  عقوم  رد  هک  تسا  نینچ 
: وگب هبترم  هس  بش  لوا  رد  و  ِِهَّلل . ُْکلُملا  درک  حبص  میدرک و  حبـص  مهدیمن ) رارق  وت  يارب  یکیرـش   ) َحَبْـصَأَو انْحَبْـصَأ  َِکب ) ُكِرْـشُأ 
( َِکب ُكِرْـشُأ  ال  . ) تسین وت  يارب  یکیرـش  ینم ، راگدرورپ  وت  ادـنوادخ ! ََکل  َکیِرَـش  ـال  یِّبَر  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  دـنوادخ . يارب  یتسه  ناـهج 

زامن ره  زا  دـعب  زین  و  دـنوادخ . يارب  یتسه  ناهج  ِِهَّلل . ُْکلُملا  درک  ماش  میدرک و  ماش  مهدیمن ) رارق  وت  يارب  یکیرـش   ) یَْـسمَأَو اْنیَْـسمَأ 
. * * * دوش بوسحم  نیقیّدص  داّبع و  هلمج  زا  ات  َنوِدلاخ » اهِیف  ْمُه   » ات یسرکلا  ۀیآ  ندناوخ  رب  دیامن  تبظاوم  هیموی  بجاو 

نآ ریغ  هلزلز و  ببس  هب  ندش  بارخ  زا  انب  ندنام  ظوفحم  تهج 

ِْنَئلَو الوَُزت ، ْنَأ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  درادیم  هگن  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  َضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  ُکِـسُْمی  َهَّللا  َّنِإ  ار : هفیرـش  هیآ  نیا  دـناوخب 
زا ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  ِهِدَْعب  ْنِم  ٍدَـحَأ  ْنِم  ار  اهنآ  درادـن  هگن  دـنوش ، لئاز  رگا  هنیآره  و  دـنوش ، فرطرب  لئاز و  هک  نیا  زا  امُهَکَْـسمَأ  ْنِإ  اَتلاز 

. * * * هدنزرمآ رایسب  و  ًاروُفَغ . رابدرب  تسوا  انامه  دنوادخ ، زج  سک  چیه  لاوز 

قزر تعسو  تهج 

َّمُهَّللَا تسا : نیا  ءاعد  نآ  و  ار . مالـسلا ) هیلعداوج   ) یقت دّـمحم  ماما  ترـضح  هب  لّسوت  ياعد  هیموی  بجاو  زامن  ره  زا  دـعب  دـناوخب   - 1
دّمحم ماما  ترـضح  ِداوَجلا ، ِّیِقَّتلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  تبّرقم  تسود  ّقح  هب  وت ، زا  مهاوخیم  نم  انامه  ادـنوادخ  َکِِّیلَو  ِّقَِحب  َُکلَئْـسَأ  یِّنِإ 

هیدمحا www.Ghaemiyeh.comهیده  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 24زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


ْنِم َّیَلَع  ِِهب  َْتلَّضَفَتَو  تناسحا  زا  نم  رب  راوگرزب  نآ  هطساو  هب  ییامرف  ششخب  هک  َِکلْضَف  ْنِم  َّیَلَع  ِِهب  َتْدُج  ّالِإ  مالـسلا  هیلعداوج  یقت ،
، وا هطساوب  یهد  شیاشگ  َِکقْزِر و  ْنِم  َّیَلَع  ِِهب  َْتعَّسَوَو  تنارکیب  ییاراد  زا  نم ، رب  وا  ببـس  هب  ییامرف  ماعنا  يراذگ و  ّتنم  َکِعْـسُو و 
هب َْتلَعَجَو و  َكاوِس  ْنَّمَع  َِکلْضَِفبَو  تمارح ، زا  دوخ  لالح  هب  ارم  يزاس  زاینیب  َکِمارَح و  ْنَع  َِکلالَِحب  ِینَْتیَنْغَأَو  تا  يزور  زا  نم  رب 

ار نآ  ندروآرب  تدوخ و  يوس  هب  ارم  زاین  تجاح و  َْکیَلَع ، اهَءآضَقَو  َْکَیلِإ  ِیتَجاح  یهد  رارق  و  تدوخ ، ریغ  زا  دوخ  ناـسحا  لـضف و 
ُِکلَملا ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  دیوگب : هبترم  دـص  زور  ره  رد  زین  و   - 2 ییاناوت . یهاوخ  هچ  ره  رب  وت  اریز  ٌریِدَق . ُءآشَت  اِمل  َکَّنِإ  تدوخ ، هدـهع  رب 

: دیوگب هبترم  یس  زور  ره  رد  زین  و  قیاقح 3 -  هدننک  راکشآ  ّقح و  تنطلـس ، کُلم و  بحاص  دنوادخ  زج  يدوبعم  تسین  ُنِیبُملا  ُّقَحلا 
يادـخ ِهِدْـمَِحبَو  ِمیِظَعلا  ِهَّللا  تسا  هزنم  كاپ و  ملوغـشم ، يو  شیاتـس  دـمح و  هب  و  دـنوادخ ، تسا  هّزنم  َناْحبُـس  ِهِدْـمَِحبَو ، ِهَّللا  َناـْحبُس 

. * * * تسا قزر  تعسو  بجوم  ءاشع  زامن  زا  دعب  هعقاو  هکرابم  هروس  ندناوخ  زین  و   - 4 ملوغشم . يو  شیاتس  دمح و  هب  و  گرزب ،

ضرم عفر  تهج 

َکَّنِإ َّمُهَّللَا  دوشیم : فرطرب  ضرم  نآ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  دوجـس  رد  دـنک و  هدجـس  رایـسب  ضرم ، هب  ءالتبا  لاح  رد 
رب َُکتاوَلَص  ِلَسْرُْملا  َکِِّیبَن  یلَع  هدش  لزان  هک  دیجم ،) نآرق   ) تدوخ باتک  رد  ياهدومرف  وت  انامه  اراگدرورپ ! ِلَْزنُملا  َِکباتِک  ِیف  َْتُلق 
الَف ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  هک  ار  یناـسک  دـیناوخب  نیکرـشم :) هب   ) وگب َنیِذَّلا  اوُعْدا  ِلـُق  ِِهلآَو : ِْهیَلَع  مّلـسو  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  تلـسرم  ربماـیپ 

دنیامن و فرطرب  امش  زا  ار  یتخس  نایز و  ًالیوَْحت  الَو  ْمُْکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  دنناوتیمن  سپ  وا ، زج  ناش ) ییادخ  هب   ) دیدرب نامگ  َنوُِکلْمَی 
ام ْفِشِْکا  ُهَلیِوَْحتَو  ییامن  فرطرب  ام  زا  ار  یلاحدـب  ررـض و  یناوتیم  هکنآ  يا  سپ  اّنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  ُِکلْمَی  ْنَم  اـیَف  دـنهد . رییغت  ار  نآ 

. تسا نم  رد  هچنآ  زاس  فرطرب  یهد . رییغت  ار  نآ  و  ِیب .

نمشد ّرش  زا  ندنام  ظوفحم  تهج 

َیلِإَو ِهَّللا  َنِمَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللاِمِْسب  تسا : نینچ  نآ  و  دناوخب ، هدش  تیاور  مالسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  هک  ار  ییاعد 
یلَعَو ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیفَو  تسوا . يوسب  نم ) تشگزاب   ) وا و زا  نم ) یتسه   ) و وا ، هب  میوجیم ) تناعتـسا   ) ادـخ و ماـن  هب  منکیم ) ادـتبا   ) ِهَّللا
مّلسو هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ِِهلآَو . ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  نییآ  نید و  رب  نم ) راتفر  شور و   ) تسادخ و هار  رد  نم ) مدق   ) ِۀَِّلم و

َْکَیلِإَو یِهْجَو  ُتْهَّجَو  وت  يوس  هب  و  ار ، دوخ  سفن  مدرک  میلـست  وت  يوـس  هب  اراـگدرورپ ! َکـَْیلِإَو  یِـسْفَن ، ُتْمَلْـسَأ  َکـَْیلِإ  َّمُهَّللَا  تسا .
راک مدومن  راذـگاو  وت  يوسب  و  ار ، دوخ  تشپ  يِْرمَأ . ُتْضَّوَف  َکـَْیلِإَو  يِرْهَظ ، مداد  هیکت  وت  يوسب  و  ار ، دوخ  يور  مدـنادرگرب  ُتْأَْـجلَأ 

( ملباقم  ) میور ولج  زا  ْنَعَو  یِْفلَخ  ْنِمَو  َّيَدَی  َْنَیب  ْنِم  نامیا  يرادـهگن  اب  امرف  ظفح  ارم  ادـنوادخ ! ِنامیِإلا  ِْظفِِحب  ِینْظَفْحا  َّمُهَّللَا  ار . دوخ 
زا ْعَفْداَو و  ِیلَِبق ، ْنِمَو  ِیتَْـحت  ْنِمَو  مرـس  يـالاب  زا  مپچ و  فرط  زا  ِیقْوَـف و  ْنِمَو  ِیلامِـش  ْنَعَو  ِینیِمَی  متـسار  فرط  زا  مرـس و  تشپ  زا  و 
َةَُّوق الَو  َلْوَح  اریز ال  تدوخ ، يورین  ییاناوت و  هب  ار  يّرش  ره  نم  زا  ُهَّنِإَف  َِکتَُّوقَو ، َِکلْوَِحب  یِّنَع  امرف  رود  مدوخ و  بناج  زا  میاپ و  نییاپ 

. وت يرای  کمک و  هب  رگم  تسین ، ییورین  ییاناوت و  چیه  َِکب . ّالِإ 

ایالب عفد  تهج 

وت زا  اـنامه  ادـنوادخ  َناـمیِإلاَو  َْنمَـألا  َُکلَئْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  تسا : هللا  همحر  رذوـبا  ياـعد  هـب  فورعم  هـک  اـعد  نـیا  دـناوخب  ار  اـعد  نـیا 
ْنِم یگدوشخب  تیفاع و  و  تربمغیپ ، راتفگ )  ) هب قیدـصت  و  وت ، هب  َۀَِـیفاعلاَو  َکِِّیبَِنب  َقیِدْـصَّتلاَو  َِکب  لماک )  ) ناـمیا شمارآ و  مهاوخیم 

زا يزاینیب  و  تیفاع ، ِساّنلا . ِرارِـش  ْنَع  ینِغلاَو  ِۀَِیفاعلا  رب  يرازگـساپس  و  راوگان ) ياه  دمآشیپ   ) اهالب مامت  زا  یَلَع  َرْکُّشلاَو  ِءآلَبلا  ِعیِمَج 
. ار مدرم  نادب 
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دزد ّرش  هدنبنج و  ره  سنا و  ّنج و  ّرش  زا  ندنام  ظوفحم  تهج 

، ِهَّللا ِةَّزِِعب  ُذوُعَأ  تسا : نینچ  نآ  تسا و  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  هک  ار  یئاعد  دناوخب  ءاشع  زامن  زا  دعب   - 1
مربیم هانپ  و  زیچ ) ره  رب   ) دنوادخ ُذوُعَأَو  ِهَّللا ، ِةَرِفْغَِمب  ُذوُعَأَو  ِهَّللا ، ییاناوت  هب  مربیم  هانپ  و  دـنوادخ ، يورین  هب  مربیم  هانپ  ِةَرْدـُِقب  ُذوُعَأَو 

ییاورنامرف ّطلـست و  هب  مربیم  هانپ  و  دنوادخ ، ینابرهم  ِهَّللا ، ِناْطلُِـسب  ُذوُعَأَو  ِهَّللا ، ِۀَمْحَِرب  تمحر و  هب  مربیم  هانپ  و  دـنوادخ ، شزرمآ  هب 
ُذوُعَأَو ِهَّللا ، ِمَرَِکب  ُذوُعَأَو  تسا . اناوت  رداق و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  تادوجوم ،) همه  رب  . ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  دنوادخ 

عیمج عمجتـسم  هک  ِّلُکَو  ٍدِینَع  ٍراّبَج  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  ِهَّللا  دنوادخ  سّدـقم  تاذ  هب  مربیم  هانپ  و  دـنوادخ ، يراوگرزب  هب  مربیم  هانپ  ِعْمَِجب و 
ره ّرـش  زا  و  دّرمتم ، شکرـس  ره  ٍلاتْغُم و  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِمَو  ٍدـیرَم ، ٍناْطیَـش  لـطاب  هدـننک  زیتس  شک  ندرگ  ره  ّرـش  زا  تسا ، هیلاـمک  تاـفص 

، ِۀَّمآعلاَو ِۀَّمآهلاَو  ِۀَّمآّسلا  ّرـش  زا  و  دب ، دمآشیپ  هثداح و  ره  دزد و  ره  ِّرَـش و  ْنِمَو  ٍضِراعَو ، ٍقِراسَو  بیرف  رکم و  يور  زا  هدـننک  كاله 
ْنِمَو ٍراهَن ، َْوأ  ٍْلیَِلب  گرزب  ای  کچوک  هدنبنج  ره  ّرش  ٍةَریبَک  َْوأ  ٍةَریِغَص  ٍۀَّبآد  ِّلُک  ِّرَش  زا  و  يذوم ، ره  هرشح و  ره  رادرهز و  روناج  ره  ْنِمَو 

مـجع و برع و  نـِمَو  ْمِهِراُّـجفَو ، ِمَـجَعلاَو  ِبَرَعلا  عرـش ) مـیرح  زا  ناگدـنور  نوریب   ) ناراـکهانگ ّرـش  زا  و  زور ، اـی  بـش  رد  ِقاُّـسف  ِّرَش 
هک ياهدنبنج  ره  ّرش  اِهتَیِصاِنب  ٌذِخآ  یِّبَر  ٍۀَّبآدِلُک  ِّرَش  زا  و  سنا ، ّنج و  نانامرف  ان  ّرش  ْنِمَو  ِْسنِإلاَو ، ِّنِجلا  ِۀَقَسَف  ِّرَش  زا  و  ناشیا ، ناراکدب 

لامتحا هک  یهار   - 2 تسا . داد  لدع و  قیرط  رب  نم  راگدرورپ  قیقحت  هب  ٍمیقَتْسُم . ٍطارِـص  یلَع  ّیبَر  َّنِإ  تسوا  رب  ّطلـسم  نم  راگدرورپ 
هک یتعامج  ای  صخش  ّرش  عفد  تهج   - 3 دناوخب . دوخ  تمس  شش  هب  ار  دیحوت  هروس  راب  شش  و  دنک ، عورش  هَّللا  مسب  اب  دهدیم  رطخ 

و  - 4 دناوخب . دوخ  تمس  شش  هب  ار  دیحوت  هروس  هبترم  شـش  دشاب ، نآ  ریغ  ای  یندب  ای  یلام  ررـض  ّرـش ، نآ  هچ  دوشیم . دراو  اهنآ  رب 
( ار منمشد  بیسآ   ) وت هلیسوب  منکیم  عفد  انامه  ادنوادخ ! ِهِرَْحن ، ِیف  َِکب  َُءرْدَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  دناوخب : ار  اعد  نیا  نمشد  ره  عفد  تهج  هب  زین 
. ار وا  ّرـش  نم ، زا  رادزاب  سپ  وا ، رب  ندومن ) هبلغ  هب   ) وت هب  میوجیم  يرای  و  ُهَّرَـش . ِینِفْکاَف  ِْهیَلَع ، َِکب  ُنیِعَتـسَأَو  وا  اب  ندش  ورب  ور  ماگنه 

* * *

نتفر ایند  زا  لماک  نید  اب  ندش و  ریخ  هب  تبقاع  تهج 

و دوخ ، راگدرورپ  ار  لاعتم  يادـخ  مدومن  رایتخا  ًاـِّیبَن ، ٍدَّمَحُِمبَو  ًاـّبَر ، ِهَّللاـِب  ُتیِـضَر  دـناوخب : هیموی  زاـمن  ره  زا  دـعب  ار  تاـملک  نیا   - 1
، دوخ باتک  ار  نآرق  و  دوخ ، نید  ار  مالـسا  ًاباتِک و  ِنآْرُقلِابَو  ًاـنیِد  ِمالْـسِإلِابَو  دوخ  ربماـیپ  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح 

ياوشیپ ِْنیَـسُْحلاَو و  ِنَسَْحلِابَو  ًاـمامِإَو ، ّیلو  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  و  دوخ ، هلبق  ار  هبعک  ًاـِّیلَو و  مالـسلا  هیلعٍِیلَِعبَو  ًۀَْـلِبق ، ِۀَـبْعَکلِابَو 
و نیدباعلا ) نیز   ) نیـسحلا نب  یلع  ٍِّیلَع و  ِْنب  ِدَّمَُحمَو  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَعَو  ءادهـشلا ) دّیـس   ) نیـسح و  یبتجم )  ) نسح ماما  و  دوخ ، نید ) )

ترـضح  ) رفعج نب  یـسوم  و  قداص ) ترـضح   ) دّـمحم نب  رفعج  ٍرَفْعَجِْنب و  یَـسُومَو  ٍدَّمَُحمِْنب  ِرَفْعَجَو  رقاـب ) ترـضح   ) یلع نب  دّـمحم 
ِنَسَْحلاَو ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَعَو  داوج ) ترضح   ) یلع نب  دّمحم  و  اضر ) ترضح   ) یـسوم نب  یلع  ٍِّیلَع و  ِْنب  ِدَّمَُحمَو  یـسُوم  ِْنب  ِِّیلَعَو  مظاک )
نـسحلا نب  تّجح  ِهَّللا و  ُتاوَلَـص  ِنَسَحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلاَو  يرکـسع ) ترـضح   ) یلع نب  نسح  و  يداه ) ترـضح   ) دمحم نب  یلع  ٍِّیلَع و  ِْنب 

نم انامه  ادنوادخ ! دوخ . نید )  ) نایاوشیپ ناماما و  داب  ناشیا  مامت  رب  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ًۀَّمئَأ . َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ادخ  ياهتمحر  يدـهم ، ترـضح 
ٍءْیَش ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ناشیا  زا  تعاطا  هب  نم  زا  شاب  یضار  سپ  دوخ . نایاوشیپ  ار  ناشیا  مدومن  رایتخا  ْمَُهل  ِینِـضْراَف  ًۀَِّمئَأ ، ْمِِهب  ُتیِـضَر 

رب هک  دـناوخب ، ءاشع  زامن  زا  دـعب  ار  هرقب  هروس  رخآ  ات  ُلوُسَّرلا » َنَمآ   » هکراـبم هیآ  زین  و   - 2 ییاناوت . رداق و  زیچ  ره  رب  وت  انامه  ٌریِدَـق .
دروآ نامیا  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  تسا : نیا  هفیرش  هیآ  نآ  دنهدیم و  وا  هب  ار  حبـص  ات  تدابع  باوث  هدراو  تایاور  بسح 

ره نینمؤم  ِِهتَِکئآلَمَو و  ِهَّللِاب  َنَما  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملاَو  شراگدرورپ  فرط  زا  وا  يوسب  هدش  هداتـسرف  هچنآ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ناربمایپ و هب  وا و  فرط ) زا  هدـش  لزان   ) ياهباتک هب  ٍدَـحَأ و  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ال  ِِهلُـسُرَو ، ِِهُبتُکَو  وا  ناگتـشرف  دـنوادخ و  هب  دـندروآ  نامیا  کـی 
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یـضعب هب  نمؤم و  یـضعب  هب  هکنیا   ) وا ناربمایپ  زا  انْعَطَأَو  انْعِمَـس  اُولاقَو  ِِهلُـسُرْنِم  کی  چیه  نایم  میراذـگن  قرف  دـنتفگ )  ) وا ناگداتـسرف 
وت يوس  هب  ام و  راگدرورپ  يا  میهاوخیم . ار  وت  شزرمآ  ُریِـصَملا . َْکَیلِإَو  انَّبَر  َکَناْرفُغ . میدرب  نامرف  میدینـش و  دـنتفگ  و  میـشاب ) رفاک 

تسوا دوس  هب  تسوا ، ناوت  رد  هچنآ  هب  رگم  ار  سک  چیه  دنوادخ  دیامرفن  فیلکت  اَهل  اهَعْـسُو  ّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  ام . تشگزاب  تسا 
انْأَطْخَأ َْوأ  انیِـسَنْنِا  انْذِـخآُؤت  انَّبَر ال  تشز ) راک  زا   ) داد ماجنا  هچنآ  تسا  وا  نایز  رب  داد و  ماـجنا  هچنآ  ْتَبَـسَتْکا . اَـم  اـْهیَلَعَو  ْتَبَـسَک  اـم 

ام رب  اراگدرورپ  امَک  ًارْـصِإ  اْنیَلَع  ْلِمَْحت  الَو  انَّبَر  میدرک . اطخ  ای  ار ) وت  فیلاـکت  زا  يزیچ   ) میدرک شومارف  رگا  ریگم  اـم  رب  اراـگدرورپ !
. دـندوب ام  زا  شیپ  هک  نانآ  رب  ار  نآ  يداـهن  اـنَّبَر  اـِنْلبَقْنِم . َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  هکناـنچمه  ار  راوشد ) فیلاـکت   ) نیگنـس نارگ و  راـب  ِهنَم 

رذـگرد و  میرادـن ، نآ  هب  ییاناوت  تقاط و  ًاتداع )  ) هچنآ لّمحت  هب  ار  ام  امرفم  فیلکت  ُفْعاَو و  ِِهب  اَنل  َۀَـقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  الَو  اراـگدرورپ 
روای کلام و  وت  ار  تا  يورخا  يویند و  ياهتمعن  ام  رب  ياشخبب  ار و  ام  زرمایب  ام و  ناـهانگ )  ) زا اـنالْوَم  َْتنَأ  اـنْمَحْراَو ، اـَنل  ْرِفْغاَو  اـّنَع 

. * * * نارفاک هورگ  رب  ندومن ) هبلغ  هب   ) ار ام  هد  يرای  ترصن و  سپ  َنیِِرفاکلا . ِمْوَقلا  یَلَع  انْرُْصناَف  ییام 

اهیتخس اهيراتفرگ و  عفر  ّرش و  عفد  تهج 

ِِّیبَن َکِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  تسا : نینچ  نآ  هدش و  تیاور  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هک  ار  ییاعد  دـناوخب   - 1
ترـضح  ) تمحر ْمُهَتْرَتْـخا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلـْهَأَو  ِۀَـمْحَّرلا  ربماـیپ  تربماـیپ ، هلیـسو  هب  وـت  يوـس  هب  مروآیم  يور  نـم  قـیقحت  هـب  ادـنوادخ 

يداد يرترب  ْلِّلَذَف و  َّمُهَّللَا  َنیَِملاعلا . یَلَع  ٍْملِع  یلَع  تلیضف  ار و  ناشیا  يدیزگرب  هک  نانآ  وا  نادناخ  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 
و ّمهم )  ) نآ يراوشد  یتخس و  نم  يارب  ِینِفْکاَو  اهَتَنوُزُحَو ، اهََتبوُعُص  ِیل  نادرگ  ناسآ  لهس و  سپ  ایادخ  نایناهج ، مامت  رب  ملع  يور  زا 
زا تیفاع  هدنـشخب  هدـننک و  تیافک  وت  اریز  ار ، نآ  ّرـش  ِیفاعُملا  ِیفاکلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  اهَّرَـش ، نم  زا  رادزاب  ار و  شا  يراومه  اـن  یتشرد و 

دنلب ار  اهتسد  نامـسآ  ریز  تخـس ، ياهيراتفرگ  عقوم  رد  و   - 2 یتسه . اناوت  ّطلـسم و  هدـننک و  هبلغ  و  ُرِداقلا .)  ) ُرِهاقلا ُِبلاغلاَو  ییـالب 
کمک هب  رگم  يزیچ ) رییغت  ای  ماجنا  رب   ) ییورین هن  ییاناوت و  چیه  تسین  و )  ) ِِّیلَعلا ِهَّللِاب  ّالِإ  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  َو ) : ) دیوگب هبترم  هس  دـنک و 

ام يَرت  ْدَق  ُنیِعَتْسَن . يرای  کمک و  وت  زا  و  سب . مینکیم و  شتـسرپ  ار  وت  ادنوادخ  هبترم . دنلب  َكاّیِإَو  ُُدبْعَن  َكاّیِإ  َّمُهَّللَا  ِمیِظَعلا . دنوادخ 
زا ُمیِرَک . ای  یِّنَع ، زاس  فرطرب  سپ  یتخس ) تّدش و  زا   ) متسه وا  رد  نم  هچنآ  ییامرفیم  هدهاشم  انامه  سب . مییوجیم و  ْجِّرَفَف  ِهِیف ، اَنَأ 

ناسحا مرک و  بحاص  يا  ار ) نآ   ) نم

رون ياعد 

: دنوشن بت  هضراع  هب  التبم  ات  دـنناوخب  ار  رون  ياعد  زور  ره  هک  دـندومرف  میلعت  هللا  همحرناملـس  بانج  هب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح 
ٌرُون ِهَّللا  ِمِْسب  تسا ، رون  ره  هدـنهد  رون  هک  دـنوادخ  مان  هب  تسا . ضحم ) یتسه   ) رون هک  دـنوادخ  مانب  ِروُّنلاِرُون . ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا . ِهَّللا  ِمِْسب 

هدـننک و ریدـقت  وا  هک  ِهَّللا  ِمِْسب  ِرُومُـألا . ُرِّبَدـُم  َوُه  يِذَّلا  دـنوادخ  ماـنب  تسا ، رون  ره  زا  رترب  رون  وا  هک  دـنوادخ  ماـنب  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍروـُن . یلَع 
تمظع  ) رون زا  ار  شیوخ ) ءاـیلوا   ) رون دـیرفآ  هک  ِِهَّلل  ُدْـمَحلَا  ِروُّنلاَنِم . َروُّنلا  َقَـلَخ  يِذَّلا  دـنوادخ  ماـنب  تسا ، روـما  ماـمت  هدـنهد  بیترت 

رون زا  ار  شیوخ ) ءاـیلوا  ناتـسود   ) رون دـیرفآ  هک  َلَْزنَأَو  ِروُّنلا ، َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا  تسا  دـنوادخ  صوـصخم  شیاتـس  دـمح و  دوـخ .)
ٍّقَر ِیف  هدـش  هتـشون  تاروت )  ) باتک رد  روط ، هوک )  ) رب ار  تیادـه )  ) رون ٍروُطْـسَمٍباتِکِیف ، ِروُّطلایَلَع  َروُّنلا  داتـسرف  ورف  و  دوخ ) ءایلوا  )

لیاضف هب  هتسارآ  ربمغیپ  رب  يِذَّلا  ِِهَّلل  ُدْمَحلَا  ٍرُوبْحَم . ٍِّیبَن  یلَع  نّیعم  رّدقم و  هزادنا  هب  هدوشگ ، نشور و  هفیحص  رد  ٍروُدْقَم ، ٍرَدَِقب  ٍروُْشنَم ،
يدنمجرا تّزع و  هب  وا  ٌروُهْشَم ، ِرْخَفلِابَو  ٌروُکْذَم  ِّزِعلِاب  َوُه  هک  تسا  دنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دمح و  مالـسلا .) هیلعیـسوم  ترـضح  )

شیاسآ لاح  رد  و  ٌروُکْشَم ، ِءآّرَّضلاَو  ِءآّرَّسلا  یَلَعَو  هدش ، روهـشم  فورعم و  شلامک ) تافـص  لاعفا و  هب   ) تاهابم رخف و  هب  و  هدش ، دای 
دمحم و ترضح  رب  دنوادخ  تمحر  و  َنیِرِهاّطلا . ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  هدش ، يرازگـساپس  وا ) زا   ) یتخـس تّدش و  یتحار و  و 
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. داب مالسلا  مهیلعشکاپ  نادناخ 

ضارما زا  يدوبهب  قزر و  تعسو  ضرق و  ءادا  تهج 

ای ماجنا  رب   ) ییورین هن  ییاناوت و  چـیه  تسین  ِِّیلَعلا   ) ِهَّللِاب ّالِإ  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  دـناوخب : رّرکم  زور  بش و  رد  ار  لیذ  هکراـبم  تاـملک   - 1
هک ییاناوت  اناد و  دنوادخ )  ) رب مدومن  دامتعا  لّکوت و  هبترم . دـنلب  يِذَّلا  ِّیَحلایَلَع  ُْتلَّکََوت  ِمیظَعلا ) دـنوادخ  کمک  هب  رگم  يزیچ ) رییغت 
َْملَو ًاَدلَو ، الَو ) ًۀَبِحاص   ) هتفریذپن هک  تسا  دنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  و  تسا . ریذـپان  انف  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِِهَّلل  ُدْـمَحلاَو  ُتوُمَی  ال 

یکیرش ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُملاِیف  ٌکیِرَش  وا  يارب  دشابن  و  تسا ،) نآ  مزاول  تیمـسج و  زا  هّزنم  وا  اریز   ) ار يدنزرف  رـسمه و  َُهل  ْنُکَی 
گرزب ار  وا  راد  گرزب  و  یناوتاـن ، زجع و  تـهج  زا  ًارِیبْـکَت . ُهْرِّبَـکَو  ِّلُّذـلا  َنـِم  يرواـی  رـصان و  وا  يارب  و  ییاورناـمرف ، یهاـشداپ و  رد 

هب مربیم  هانپ  نم  انامه  ادنوادخ  ِسُْؤبلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  دناوخب : ار  اعد  نیا  زین  و   - 2 ُرَبْکَأ . ُهَّللَا  دیوگب : هبترم  هس  سپ  ینتشاد .
، يرامیب ضرق و  ندش  ّطلـسم  یگریچ و  زا  و  يراد ، ان  یتسدـگنت و  ِمْقُّسلاَو و  ِْنیَّدـلا  ِۀَـبَلَغ  ْنِمَو  ِْرقَفلاَو  یگدـنز  یتخـس  تّدـش و  زا  وت 

ِءآدَأ َو( َکـَْیلِإ  وـت  ّقـح  ندوـمن  ادا  رب  ارم  ییاـمرف  يراــی  کــمک و  هـکنیا  مهاوـخیم  وـت  زا  َکِّقَح و  ِءآدَأ  یلَع  ِینَنیُِعت  ْنَأ  َُکلَئـْـسَأَو 
. مدرم هب  مدرم ) ّقح  ندومن  ادا  تاروتسد و  ماجنا   ) و یگدنب ) هب   ) وت هب  تبسن  ِساّنلا . َیلِإ  ِساّنلاِقَح )

مغ ّمه و  عفر  يارب  باجتسم  ياعد 

دراو ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  رب  یهودنا  مغ و  نامز  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا 
هدنز يا  دوخ . تاذ  هب  هدنیاپ  يا  دیواج . هدنز  دنوادخ  يا  ُتوُمَی ، ًاّیَح ال  ای  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای  دـناوخیم : ار  اعد  نیا  ترـضح  نآ  دـشیم ،

ُبیُِجم هودـنا  مغ و  هدـننک  فرطرب  هک  وت  زج  ییادـخ  تسین  هک  دـیواج  هدـنز  يا  ِّمَهلا  ُفِشاک  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُّیَح ال  ای  ریذـپانانف . دـیواج 
ّالِإ َهلِإ  ال  َدْـمَحلا ، ََکل  َّنَِأب  ار ) میاههتـساوخ   ) مهاوخیم وت  زا  یناگراچیب ، شهاوخ  ءاعد و  هدـننک  تباجا  َُکلَئْـسَأ و  َنیِّرَطْـضُملا . ِةَوْعَد 
ُوذ ِضْرَألاَو ، ِتاومَّسلاُعیِدـَب  هدنـشخب  رایـسب  هک  وت  زج  ییادـخ  تسین  شیاتـس ، دـمح و  تسوت  صوصخم  هکنآ  ببـس  هب  ُناّنَملا ، َْتنَأ 
مرک هب  ناگدنب )  ) هدنزاون ِةَرِخآلاَو و  اْینُّدلا  َنمْحَر  ِمارْکِإلاَو ، تبترم  یگرزب  تمظع و  بحاص  نیمز ، اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ  ِلالَجلا و 
امرف ینابرهم  مّحرت و  نم  رب  اراگدرورپ  نابرهم . ًۀَـمْحَر و  ِینْمَحْرا  ِّبَر  امُهَمیِحَرَو . ترخآ  اـیند و  ياـهتمعن )  ) هدنـشخب يا  ناـسحا ، و 

ای تدوخ . ریغ  یناـبرهم  تمحر و  زا  نآ  ببـس  هب  ارم  ییاـمرف  زاـینیب  هک  َكاوِس ، ْنَم  ِۀَـمْحَر  ْنَع  اـِهب  ِینِینُْغت  یتمحر  یناـبرهم و  ناـنچ 
راب هس  ار  اعد  نیا  ناناملـسم  زا  سکچیه  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  نانابرهم .! نیرتنابرهم  يا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ 

. دشاب محر  عطق  ای  یهانگ  هرابرد  هک  یتساوخرد  زج  هدش  اطع  يو  هب  وا  هتساوخ  هک  نآ  رگم  هدناوخن 

دب دمآشیپ  زا  سرت  ضرم و  مغ و  ّمه و  عفر  تهج 

یسک يا  یتسه . تقیقح  تسوا  هک  یسک  يا  تباث . دوجوم  يا  َوُه  َْسَیل  ْنَمای  َوُه ، َوُه  ْنَمای  َوُه ، ای  دیشاب : هتـشاد  دوخ  هارمه  ار  اعد  نیا 
مهیلعدّـمحم نادـناخ  دّـمحم و  رب  ار  دوـخ  تمحر  تسرف  ورف  یتـسه . ضحم  رگم  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َوُـه . اـّلِإ  وا  تسین  هک 

یناشیرپ و ًاجَرَف  ٍفْوَخَو  ٍضَرَمَو  ٍَملَأَو  ٍّمَغَوٍمَه  ره  زا  ماهتشون  نیا  هدنراد  هارمه  يارب  هد  رارق  ِّلُک و  ْنِم  اذه  ِیباتِک  ِلِماِحل  ْلَعْجاَو  مالسلا 
هسّدقم ءامسا  نیا  تکرب  هب   ) یتاجن هارو  ُنَسَحلا  ُۀَمِطاف  ٌِّیلَع  ٌدَّمَُحم  ًاجَرْخَمَو  شیاشگ  يزیچ ) زا   ) سرت يرامیب و  درد و  هودنا و  نزح و 

ٌِّیلَع یسُوم  قداص )  ) رفعج رقاب ،)  ) دّمحم داّجـس ،)  ) یلع نیـسح ، ٌرَفْعَج و  ٌدَّمَُحم  ٌِّیلَع  ُْنیَـسُْحلاَو  نسح  همطاف ، یلع ، دّمحم ، اهمان ) نآو 
. ُمـالَّسلاَو ُةولَّصلا  ُمِْهیَلَع  م ح م د  يرکـسع ،)  ) نسح يداـه ،)  ) یلع داوج ،)  ) دـمحم اـضر ،)  ) یلع مظاـک ،)  ) یـسوم ُنَسَحلا  ٌِّیلَع  ٌدَّمَُحم 

. نایاپیب دورد  تمحر و  داب  ناشیا  رب  تسا ، نسحلا  نب  تّجح 
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هیدمحا هیده  نایاپ 

ینایتشآ رقاب  ازریم  اقآ  موحرم  تافاضا 

نید ءادا  تهج 

يا  ) وگب َْکلُملا  ِیتُْؤت  ِْکلُملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ِلـُق  دـناوخب : ار  نارمع ) لآ  هروس  زا  هیآ 26   ) هفیرـش هیآ  نیا  هیموی  بجاو  ياهزامن  زا  دعب 
هکره هب  ار  تنطلـس  ُءآشَت و  ْنَّمِم  َْکلُملا  ُعِْزنَتَو  ُءآشَت  ْنَم  کُلم  ییاـمرف  اـطع  تنطلـس ، کـُلم و  راـیتخا  بحاـص  يا  ادـنوادخ ! ربماـیپ )!

و یهاوخ ، ار  هکره  ینادرگ  دـنمجرا  زیزع و  ُءآشَت و  ْنَم  ُّلِذـُتَو  ُءآـشَت ، ْنَم  ُّزُِعتَو  یهاوخ  هکره  زا  ار  تنطلـس  کـلم و  يریگب  یهاوخ و 
ره رب  وت  انامه  یبوخ ، ریخ و  ره  تسا  وت  نامرف  رایتخا و  رد  ٌریِدَق  ٍءْیَشِلُک  یلَع  َکَّنِا  ُْریَخلا  َكِدَِیب  یهاوخ  ار  هکره  يزاس  راوخ  لیلذ و 
زور َنِمَیَحلا  ُجِرُْختَو  ِْلیَّللاِیف  َراهَّنلا  ینکیم  لخاد  و  زور ، رد  ار  بش  ینکیم  لخاد  ُجـِلُوتَو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُجـِلُوت  ییاناوت . رداق و  زیچ 
ِْریَِغب ُءآشَت  ْنَم  ُقُزَْرتَو  هدنز  زا  ار  هدرم  يروآیم  نوریب  و  هدرم ، ِّیَحلا  َنِم  َتِّیَملا  ُجِرُْختَو  ِتِّیَملا  زا  ار  هدـنز  يروآیم  نوریب  بش و  رد  ار 

يا ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای  ْلَزَی ، َْمل  ًاِمئآد  ای  دـیوگب : هکرابم  هیآ  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  و  باـسحیب . یهاوخ  ار  هک  ره  یهدیم  يزور  و  ٍباـسِح .
دوبعم نم و  دوبعم  يا  اْینُّدلا  َنمْحَر  ای  ِیئآبآ ، َهلِإَو  یِهلِإ  ای  دوخ ! تاذ  هب  هدـنیاپ  يا  دـیواج ! هدـنز  دـنوادخ )  ) يا یلزا ! يدـبا و  دوجوم 

ایند و ياهتمعن )  ) زا ییامرف  اطع  نابرهم ! يا  ترخآ و  امُْهنِم و  یِطُْعت  امُهَمیِحَرَو ، ِةَرِخآلاَو  اـیند  ياـهتمعن )  ) هدنـشخب يا  نم ! ناردـپ 
ورف ِْضقاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  یهاوخ . ار  هکره  اهنآ  زا  يرادزاب  یهاوخ و  ار  هکره  ُءآشَت ، ْنَم  امُْهنِم  ُعَنْمَتَو  ُءآشَت ، ْنَم  ترخآ 

مهارف میارب  ار  نآ  يادا  هلیـسو   ) ار مضرق  نم  زا  ِیْنیَد . یِّنَع  امرف  ادا  مالـسلا و  مهیلعدّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ار  دوخ  تمحر  تسرف 
یِّنِإ َّمُهَّللَا  تسا : نیا  اعد  نآ  ار و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  بوسنم  ياـعد  دـناوخب  زاـمن  ره  زا  دـعب  اهراک 1 -  شیاشگ  تهج  اـمرف .)

راوتـسا مکحم و  ياههیاپ  و  تتقلخ ، شنیرفآ و  گرزب  تاـیآ  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  نم  اـنامه  ادـنوادخ  ِدـِقاعَمَو  َکـِتاِملَِکب  َُکلَئْـسَأ 
ِینَقِهَر ْدَقَف  ِیلَبیِجَتْـسَتْنَأ  َِکلُـسُرَو  تناگداتـسرف  ناربمایپ و  تیاهنامـسآ و  نینکاس  تشرع و  َِکئآِیْبنَأَو  َِکتاوامَـسِناّکُسَو  َکِشْرَع 

(. هدـش تخـس  نم  رب  راک   ) َیِّلَُـصت ْنَأ  َُکلَئْـسَأَف  ٌرْـسُع ، يِْرمَأ  ْنِم  هتفرگ  ربرد  ارم  راک  يراوشد  سپ  ار ، میاعد  ینادرگ  باجتـسم  هکنیا 
و مالـسلا ، مهیلعدـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  َلَـعَْجت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ار  دوخ  تمحر  یتـسرف  ورف  هک  مهاوخیم  وت  زا  سپ 

شرافس اهيراتفرگ  عفر  يارب   - 2 ار . یناسآ  تلوهس و  راک ، يراوشد  یتخس و  ياج  هب  نم  يارب  ًارُْسی . يِرْـسُع  ْنِم  ِیل  یهد  رارق  هکنیا 
، وت یهّزنم  كاپ و  وت ، زج  يدوبعم  تسین  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ال  دـناوخب : داـیز  ار  مالـسلا  هیلعسنوی  ترـضح  رکذ  هدـش 

. ناراکمتس زا  َنیِِملاّظلا . َنِم  متسه  نم  انامه 

بش زامن  تیفیک 

هب دـنک  عورـش  تساـخرب  بش  زاـمن  يارب  نوچ  تسا . رتـهب  دوش  حبـص  عولط  هب  رتکـیدزن  هچ  ره  تسا و  بش  فصن  زا  نآ  تقو  لّوا 
تعکر تشه  زا  کی  ره  زا  مود  لّوا و  تعکر  رد  تسا  یفاـک  دـهد . مالـس  تعکر  ود  ره  زا  دـعب  و  بش ، زاـمن  تعکر  تشه  ندـناوخ 

زا دعب  دروآ . ياج  هب  ار  عفـش  زامن  تعکر  ود  دوش ، غراف  بش  زامن  تعکر  تشه  زا  نوچ  و  دناوخب ، ار  ياهروس  ره  دمح  زا  دـعب  زامن ،
هتساخرب رتو  زامن  تعکر  کی  تهج  هب  دش ، غراف  عفش  زامن  تعکر  ود  زا  نوچ  و  دناوخب ، ار  ياهروس  ره  تسا  یفاک  زین  دمح  ندناوخ 

لهچ يارب  تونق  لاح  رد  تسا  ّبحتـسم  دناوخب . دهاوخب  هچنآ  ره  درادرب و  تسد  تونق  يارب  سپ  دناوخب ، ار  هروس  دـمح و  نآ  رد  و 
: دیوگب هبترم  داتفه  زین  و  دیامن . اعد  نینمؤم  زا  رفن 
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. ِهْیَلِإ ُبوُتَأَو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ 

و ِراّنلا . َنِم  َِکب  ِِذئآعلا  ُماقَم  اذه  دـیوگب : هبترم  تفه  درامـشب و  تسار  تسد  هب  ار  رافغتـسا  دـنک و  دـنلب  اعد  هب  ار  پچ  تسد  هک  نآ  و 
ارم رآ و  تمحر  نم  رب  زرماـیب و  ارم  اراـگدرورپ  ُْبتَو  ِینْمَحْراَو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  دـیوگب : نیا  زا  دـعب  و  َْوفَعلا . َْوفَعلَا  دـیوگب : هبترم  دـصیس 

دور و هدجس  هب  سپ  دور  عوکر  هب  دوش  غراف  تونق  زا  نوچ  و  ینابرهم . هدنزرمآ و  رایـسب  وت  هک  ُمیِحَّرلا . ُباّوَّتلا  َْتنَأ  َّکنِإ  َّیَلَع  شخبب 
لیـصفت بلاط  هک  ره  لّصفم و  زا  دوب  يرـصتخم  نیا  دناوخب . ار  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  تاحیبست  مالـس  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن 

. دیامن هلّصفم  بتک  هب  عوجر  دشاب 

هلیفغ زامن 

هیآ نیا  هروس  ياج  هب  دیاب  دمح  زا  دعب  نآ  لوا  تعکر  رد  دوشیم . هدناوخ  اشع  برغم و  زامن  نیب  هک  تسا  یبحتسم  ياهزامن  زا  نآ  و 
هک یماگنه  ار  سنوی )  ) نّونلاوذ دّـمحم ) يا  نک  داـی   ) ْنَأ و َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذَو  دـناوخب : ار  تایآ 88 و 89 ) ءایبنا ، هروس  )

اهیکیرات رد  سپـس  وا ، رب  میریگیمن  تخـس  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف  ِْهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  هک  تشادـنپیم  و  دوخ ) موق  نایم  زا   ) تفر كانمـشخ 
َُهلاْنبَجَتْساَف َنیِِملاّظلاَنِم . متسه  نم  انامه  وت ، یهّزنم  كاپ و  وت ، زج  يدوبعم  تسین  هک  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  داد  رد  ادن 

نینچ نیا  هودـنا و  زا  َنِینِمْؤُملا . یِْجُنن  َِکلذَـکَو  ِّمَغلا  َنِم  ار  وا  میدیـشخب  تاجن  میدرک و  تباجا  ار  شیاعد  سپ  ناراکمتـس . زا  ُهاْنیََّجنَو 
َوُهّالِإ و اهُمَْلعَی  الِْبیَغلاُِحتافَم  ُهَْدنِعَو  دناوخب : ار  هیآ 60 ) لافنا ، هروس   ) هیآ نیا  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  و  ار . نانمؤم  میهدیم  تاجن 
یکـشخ و رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  ُطُقْـسَتامَو و  ِرْحَبلاَوِّرَبلاِیفام  ُمَْلعَیَو  وا  زج  ار  نآ  دنادن  هک  بیغ  نتـسناد )  ) بابـسا تسا  دـنوادخ  دزن 

ِضْرَألا ِتاُملُظ  رد  ياهناد  هن  و  دنادیم ، ار  نآ  هک  نآ  زج  ِیف  ٍۀَّبَح  الَو  اهُمَْلعَی  ّالِإ  ٍۀقَرَو  ْنِم  دوشیمن  ادج  یتخرد  گرب  چیه  و  تسایرد ،
رد و  تسه . راکـشآ  نشور و  باتک  رد  هک  نآ  زج  ٍنیبُم . ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  تسا  یکـشخ  رت و  هن  نیمز و  ياهیکیرات  ٍِسباـی  ـالَو  ٍبْطَر  ـالَو 

َْتنَأّالِإ اهُمَْلعَی  هک ال  بیغ  ياهدیلک  ّقح  هب  مراد  تساوخرد  وت  زا  نم  ادنوادخ  ِیتَّلا  ِْبیَغلاِحـِتافَِمب  َُکلَئْـسَأّینِإ  َّمُهَّللَا  دـیوگب : نآ  تونق 
نیا دّمحم و  نادناخ  و  اذَکَو . اذَک  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  دّمحم  رب  یتسرف  دورد  هک  نیا  وت  زا  ریغ  ار  نآ  دنادن  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصتْنَأ 

وت ادنوادخ  ُرِداقلاَو  ِیتَمِْعن ، ُِّیلَو  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  دیوگب : دعب  دـیوگب و  ار  دوخ  تاجاح  اذـک  اذـک و  ياج  هب  و  نانچ . نینچ و  ینک  نم  اب  هک 
وت زا  سپ  ار ، متجاح  ینادیم  ماهتـساوخ . ندروآرب )  ) رب َُکلَئْـسَأَف  ِیتَجاـح ، ُمَْلعَت  ِیتَِبلَط  یلَع  يراد  تردـق  وت  یتسه و  متمعن  تسرپرس 

متجاح داب ، مالس  ِیل . اهَْتیَـضَق  اَّمل  ُمالَّسلا ، ناشیا  رب  وا و  رب  هک  دمحم  لآ  دّمحم و  ّقح  هب  ُمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحمِلآَو  ٍدَّمَُحمِقَِحب  مهاوخیم 
. يروآرب ار 

هجحیذ لّوا  ههد  زامن 

کی دـناوخب  دـمح  زا  دـعب  تعکر  ره  رد  تسا . ّبحتـسم  ههد  نیا  ياهبـش  مامت  رد  اشع ، برغم و  زامن  نیبام  زاـمن  تعکر  ود  ندـناوخ 
ٍرْشَِعب اهانْمَْمتَأَو  بش ، یس  ار  مالسلا  هیلعیسوم  میداد  هدعو  ًۀَْلَیل و  َنِیثالَث  یسُوم  انْدَعاوَو  هیآ 139 :) فارعا ، هروس   ) هیآ دیحوت و  هبترم 

لهچ ِهیِخَِأل  یـسُوم  َلاقَو  ًۀَْـلَیلَنیَِعبْرَأ  شراگدرورپ  رّرقم  تقو  دـش  مامت  سپ  رگید ، بش  هد  هب  ار  نآ  میدـینادرگ  مامت  ِهِّبَر و  ُتاقیِم  َّمَتَف 
نم موق  رد  شاب  نم  نیشناج  مالسلا  هیلعنوراه  ِْحلْصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  شردارب  هب  مالسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  تفگ  و  بش ،

. ار ناراکهبت  شور  هار و  نکم  يوریپ  و  َنیِدِسْفُملا . َلِیبَس  ِْعبَّتَت  الَو  نک  حالصا  و 

هام لوا  زامن 
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هروس زا  دـعب  مود  تعکر  رد  دـیحوت و  هروس  هبترم  یـس  دـمح ، هروس  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  دـنک ، زامن  تعکر  ود  هام  ره  لّوا  زور  رد 
زا درخب . یلاعت  ّقح  زا  هام  نآ  رد  ار  شا  یتمالـس  دیامن  نینچ  نوچ  دنک ، یقّدصت  زامن  زا  دعب  دناوخب و  ار  ردق  هروس  هبترم  یـس  دـمح ،

اُهقزِر ِهَّللا  رب  هک  نآ  زج  نیمز  رد  ياهدنبنج  تسین  یَلَع و  ّالِإ  ِضْرَألا  ِیف  ٍۀَّبآد  ْنِم  امَو  دـناوخب : زامن  زا  دـعب  هک  تسا  لقن  تایاور  ضعب 
تسا یباتک  رد  اهنآ  مامت  ار . شهاگیاج  و  ٍنِیبُم . ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْسُمَو  هاگرارق  دنادیم  ادخ )  ) وا و يزور  تسادخ  اهَّرَقَتْسُم  ُمَْلعَیَو 
ٍْریَِخب َكْدُِریْنِإَو  َوُهاـّلِإ ، َُهل  تسین  ياهدـننک  فرطرب  سپ  دـناسر  وت  هب  یناـیز  ادـخ  رگا  َفِشاـک و  ـالَف  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإَو  نشور .

ادخ شلضف ، يارب  ْنِم  ُءآشَی  ْنَم  ِِهب  ُبیُِصی  ِِهلْـضَِفل ، تسین  ياهدننادرگرب  سپ  دشاب  هتـساوخ  تیارب  يریخ  رگا  و  وا ، زج  نآ  يارب  َّدآرالَف 
َءآشام ًارُْسی  ٍرْسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَـس  تسا . نابرهم  هدنزرمآ  وا  شناگدنب و  ُمیِحَّرلا . ُروُفَغلا  َوُهَو  ِهِدابِع  زا  دهاوخ  هک  ره  هب  ار  ینوزف  دناسر 
تسین ییورین  دهاوخ ، ادخ  َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  ِهَّللِاب ، ّالِإ  َةَُّوق  ُهَّللا ال  هچ  ره  ار ، یناسآ  ندیشک  یتخس  زا  سپ  دنوادخ  دیامرف  ررقم  يدوز  هب 

او دـنوادخ  هب  ار  مراک  و  تسا ، یتسرپرـس  َّنِإ  ِهَّللا ، َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأَو  ُلـیِکَولا ، بوخ  هچ  و  ادـخ ، ار  اـم  تسا  سب  ادـخ . هلیـسو  هب  زج 
ُْتنُک یِّنِإ  َکَناْحبُـس  ادـخ )  ) وت زج  تسین  يدوـبعم  ناگدـنب . هب  تساـنیب  دـنوادخ  َْتنَأ  اـّلِإ  َهلِإ  ـال  ِداـبِعلِاب . ٌریَِـصب  َهَّللا  اـنامه  مراذـگیم .
هچنآ هب  نم  اراگدرورپ  ٌریِقَف  ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اِمل  یِّنِإ  ِّبَر  مشابیم . ناراکمتـس  زا  نم  انامه  ادـخ ،) يا   ) یهّزنم كاپ و  َنیِِملاّـظلاَنِم .

. نارب ثرا  نیرتهب  ییوت  و  راذگم ، او  اهنت  ارم  اراگدرورپ  َنِیثِراولا  ُْریَخ  َْتنَأَو  ًادْرَف  ِینْرَذَتال  ِّبَر  مدنمزاین . ریخ  زا  نم  هب  یتسرف  ورف 

( ربق لّوا  بش   ) نفدلا ۀلیل  زامن 

َّمُهَّللَا دیوگب : مالس  زا  دعبو  دناوخب  ار  ردق  هروس  هبترم  هد  دمح و  مود  تعکر  ردو  یسرکلاۀیآ  دمح و  لوا  تعکر  رد  تسا : تعکر  ود 
باوث تسرفب  َنالُف و  ِْربَق  یلِإ  اَهباَوث  ْثَْعباَو  مالـسلا  مهیلعدّمحم  نادناخ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  ادنوادخ  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

. دنک رکذ  ار  ّتیم  مسا  نالف ، ياج  هب  و  نالف . ربق  يوس  هب  ار  زامن )  ) نآ

تانمؤم نینمؤم و  يارب  اعد 

ار هنمؤـم  ناـنز  نمؤـم و  نادرم  زرماـیب  ادـنوادخ  ِتاـنِمْؤُملاَو  َنِینِمْؤُـمِلل  ْرِفْغا  َّمُهَّللَا  دوـش : هتفگ  هبترم  جـنپ  تسیب و  زور  ره  تسا  بوـخ 
. ار ناملسم  نانز  ناملسم و  نادرم  و  ِتاِملْسُملاَو . َنیِِملْسُملاَو 

ردام ردپ و  يارب  دنزرف  زامن 

ار نینمؤم  مردام و  ردـپ و  ارم و  اراگدرورپ  َنِینِمْؤُمِللَو  َّيَدـِلاِولَو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  هبترم : هد  دـمح و  هروس  لّوا  تعکر  رد  تسا : تعکر  ود 
َلَخَد ْنَِملَو  َّيَدـِلاِولَو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  هبترم : هد  دـمح و  هروس  مود  تعکر  رد  و  دوش . اـپب  باـسح  هک  يزور  ُباـسِحلا . ُموـُقَی  َمْوَـی  زرماـیب 

نمؤم و نادرم  و  نامیا ، اب  ماهناخ  رد  ِتانِمْؤُملاَوَنِینِمْؤُمِللَو  ًانِمُْؤمَِیْتَیب  هدـش  لخاد  هدـمآرد و  هکنآ  ار و  مردام  ردـپ و  ارم و  اراـگدرورپ 
رد ارم  هکنانچ  اهنآ ، رب  رآ  محر  اراگدرورپ  ًاریِغَص  ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  دیوگب : هبترم  هد  دهد ، مالس  نوچ  و  زرمایب . ار  هنمؤم  نانز 

. دنداد شرورپ  یکدوک 

ناگداز ماما  ترایز 

یلَع ُمالَّسلَا  یناوخیم : هزمح  هدازماما  ینسح و  میظعلا  دبع  ترـضح  ترایز  رد  یّتح  مالـسلا ، مهیلعهمئا  دالوا  ناگدازماما و  ترایز  رد 
رب مالس  ُمالَّسلَا  یـضَتْرُملا  َکِیبَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصیفطصم  دمحم ) ترـضح   ) تّدج رب  مالـس  یفَطْـصُملا  َكِّدَج 

، مالسلا امهیلعنیسح  نسح و  نارورـس ، ود  نآ  رب  ِْنیَـسُحلاَو  ِنَسَحلا  ِْنیَدِّیَّسلا  یَلَع  مالـس  مالـسلا ، هیلع  یـضترم  یلع ) ترـضح   ) تردپ
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مالسلا اهیلعهمطاف  رب  مالـس  نایناهج ، نانز  َۀَمِطاف  یلَعُمالَّسلَا  َنیَِملاعلا ، ِءآِسن  يوناب  ردام  هجیدخ  رب  مالـس  ِةَدِّیَـس  ِّمُأ  َۀَجیِدَخ  یلَع  ُمالَّسلَا 
رد نم  ناعیفـش  راختفا ، ُرپ  صاخـشا  ِةَرِخآلا  ِیف  ِیئآعَفُـش  ِةَرِخافلا  ِسوُفُّنلا  رب  مالـس  كاپ ، ناماما  ردام  یَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِرِهاّـطلا ، ِۀَِّمئَـألاِمُأ 

ناماما هدیـسوپ ، ياهناوختـسا  ِةالُوَو  ِْقلَخلا  ِۀَِّمئَأ  ِةَرِخاّنلا  ِماظِعلا  هب  حور  تشگزاب  دزن  مناتـسرپرس  َیلِإ و  ِحوُّرلا  ِدْوَع  َْدنِع  ِیئآِیلْوَاَو  ترخآ 
كاپ و تفارـشاب ، َهلِإالْنَأُدَهْـشَأ  . ُمیِرَکلاُرِهاّطلاُفیِرَّشلا صخـش  يا  وت  رب  مالـس  قح ، ُصْخَّشلا  اَهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِّقَحلا ، ناـیلاو  قلخ و 
هدنب و ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هک  نآ  و  ادخ ، زج  ُهافَطْـصُمَو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهَّللا  اَّلِإ  تسین  يدوبعم  هک  مهد  یهاوگ  راوگرزب ،

ِمْوَـی یلِإ  ِهِدـْلُو  ِیف  َۀَـمامِإلا  هک  نآ  و  تسوا ، هدـیزگرب  ّیلو و  مالـسلا  هیلعیلع  هک  نآ  َّنَأَو و  ُهاـبَتُْجمَو ، ُهُِّیلَو  ًاـِّیلَع  َّنَأَو  تسوا ، هدـیزگرب 
نتـسناد هب  مینادیم  ار  نیا  َِکلذـِل  ُنَْحنَو  ِنیِقَیلا . َْملِع  َِکلذ  ُمَْلعَن  تماـیق . زور  اـت  تسوا  نادـنزرف  رد  ًارـصحنم  يربهر  تماـما و  ِنیِّدـلا 

. میتسه اشوک  نانآ  يرای  رد  میشابیم و  هدیقع  َنوُدِهَتُْجم . ْمِهِرْصَن  ِیفَو  َنوُدِقَتْعُم  نیا  رب  ام  و  یعطق ،

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  لسوت 

يا ِْنیَـسُحلا  ِهْجَو  ْنَع  ِبْرَکلا  َفِشاک  اـی  دـییوگب : هبترم  ( 133  ) هس یـس و  دـصکی و  مالـسلا  هیلعمشاه  ینب  رمق  ترـضح  هب  لّـسوت  رد 
تردارب ّقح  هب  ارم  هودنا  نک  فرطرب  ِْنیَـسُْحلا  َکیِخَأ  ِّقَِحب  ِیبْرَک  ْفِشِْکا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ترـضح  هرهچ  زا  هودـنا  هدـننک  فرطرب 

. مالسلا هیلعنیسح  ترضح 

رگید تافاضا 

هبترم هس  ماش  حبص و  دومرف  مالسلا  هیلعقداص  ماما  شدنزرف  هب  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  یفاک  فیرـش  باتک  رد  * 
ِیتَّلا تمکحم  هاگهانپ  رد  ارم  هد  رارق  ایادـخ  ِۀَنیِـصَحلا  َکِـعْرِد  ِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللَا  تسا : ادـخ  بیغ  تاـنوزخم  زا  هک  ناوخب  ار  اـعد  نیا 

. یهدیم رارق  نآ  رد  یهاوخب  ار  سک  ره  هک  ُدیُِرت . ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت 

مالسلا هیلعنینمؤملا  ریما  ترضح  زا  عماج  ياعد 

زا ٍّرَش ، ِّلُک  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأَو  ٍْریَخ ، ِّلُک  ْنِم  مهاوخیم  ادخ  زا  و  اهتمعن ، مامت  رب  تسا  ار  ادخ  ساپس  َهَّللا  ُلَئْسَأَو  ٍۀَمِْعن  ِّلُک  یلَع  ِِهَّلل  ُدْمَحلَا 
یمامت يارب  زا  مهاوخیم  شزرمآ  ادـخ  زا  ِْهَیلِإُبُوتَأَو و  ٍْبنَذِلُکْنِم  َهَّللاُرِفْغَتْـسَأَو  اهيدـب ، مامت  زا  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  و  اهیبوخ ، ماـمت 

. مدرگیم رب  ادخ  يوس  هب  ناهانگ و 

بلق شمارآ  تهج  اعد 

، دعر هروس   ) هفیرش هیآ  نیا  هتسشن ، هداتسیا و  هبترم  راهچ  هس  دیراذگب ، هنیـس  يور  تسد  بلق ، شمارآ  يارب  هللا : همحرییابطابط  هماّلع 
. ُبُولُقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  الَأ  ِهَّللا ، دای  هب  ناشیاهلد  دـندروآ و  نامیا  هک  ناـنآ  ِرْکِذـِب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَتَو  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  دـیناوخب : ار  هیآ 28 )

ِِّیلَعلا ِهَّللِاب  ّالِإ  َةَُّوقالَو  َلْوَح  ال  دـییوگب : رایـسب  رطخ ، ساسحا  تقو  زین  و  دـباییم . شمارآ  اهلد  ادـخ  رکذ  هب  دـینادب ! دـبای . شمارآ  ادـخ 
مسب  » اب هبترم  تفه  برغم  حبص و  زامن  زا  دعب  ار  كرابم  رکذ  نیمه  و  میظع . ّیلع  راگدرورپ  تیانع  اب  رگم  یتّوق  لوح و  تسین  ِمیظَعلا 

. دیشاب ناما  رد  الب  داتفه  زا  هَّللا  ءاش  نإ  دییوگب ، ینخس  هک  نآ  زا  لبق  دیناوخب  میحرلا » نمحرلا  هَّللا 

یسرکلا ۀیآ 

هیدمحا www.Ghaemiyeh.comهیده  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 24زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگچیه دراد ، تیّمها  ردقچ  یـسرکلا  ۀیآ  دینادب  رگا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  زا  هللا  همحرقودص  یلاما  رد  * 
، وا زج  تسین  يدوبعم  هک  ادخ  ُهُذُخَْأت  ُموُّیَقلا ال  ُّیَحلا  َوُه  ّاِلا  َهلِإ  ُهَّللَا ال  دیناوخب ) ار  نآ  یلکـشم  ره  عفر  يارب  اذل  . ) دینکیمن كرت  ار  نآ 

ِضْرَألا ِیف  امَو  اهنامـسآ  رد  هچنآ  تسوا  نآ  زا  باوخ ، هن  ترچ و  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ٌمَْون ، الَو  ٌۀَنِـس  دریگن  رب  ار  وا  تسا ، هدنیاپ  هدنز و 
دنوادخ وا . نذا  هب  زج  وا  دزن  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  ّالِإ  ُهَْدنِع  دنک  تعافـش  هک  نآ  تسیک  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  ُعَفْـشَی و  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 

ِهِْملِع دنرادن  هطاحا  تسا و  اهنآ  رس  تشپ  رد  هک  ار  هچنآ  ْنِم و  ٍءْیَِشب  َنوُطیُِحی  الَو  ْمُهَْفلَخ  امَو  تساهنآ  يور  شیپ  هک  ار  هچنآ  دنادیم 
ملع امُهُظْفِحُهُدُؤَی  الَو  َضْرَألاَوِتاومَّسلا  دراد  تعـسو  دـهاوخ ، ادـخ  هک  يرادـقم  هب  زج  وا  شناد  زا  يزیچ  هب  ُهُّیِـسْرُک  َعِسَو  َءآـشاِمب  اـّلِإ 

هارکا و گرزب ، يالاو  تسوا  نیمز و  اهنامـسآ و  ظفح  زا  ِیف  َهارْکِإ  ال  ُمیظَْعلا *  ُِّیلَعلا  َوُهَو  دوشن  زجاـع  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  دـنوادخ 
ِتوُغاّطلِاب ْرُفْکَی  ْنَمَف  تلالـض ، رفک و  هار  زا  تیادـه  دـشر و  هار  تسا  راکـشآ  تسین ، نید  ِّیَغلا ، َنِم  ُدْـشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَـق  ِنیِّدـلا  رب  راـبجا 

هب هدز  گنچ  وا  انامه  یْقثُولا  ِةَوْرُعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  دشاب ، هتـشاد  ادخ  هب  نامیا  طقف  توغاط و  هب  دزرو  رفک  سک  ره  سپ  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤیَو 
َنیِذَّلا ُِّیلَو  ُهَّللَا  تساناد . ياونش  دنوادخ  و  ددرگن ، هتسسگ  هتسکش و  ٌمِیلَع *  ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  اَهل  َماصِْفناَال  هک  مکحم  نامـسیر  زیوآ و  تسد 

هب اـهیکیرات  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  زا  دروآ  نوریب  ار  اـهنآ  تسا ، ناگدـنروآ  ناـمیا  تسرپرـس  ادـخ  َنـِم  ْمُـهُجِرُْخی  اوـُنَمآ 
ِروُّنلا َنِم  ار  نانآ  دـنروآ  نوریب  تسا ، توغاط  اهنآ  تسرپرـس  ّیلو و  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاّطلا  ُمُهُؤآِیلْوَأ  دـنزرو ، رفک  هک  ناـنآ  و  ینـشور ،
خزود رد  اهنآ  و  دـنخزود ، نارای  َنوُدـِلاخ *  اهِیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباحْـصَأ  نارفاـک )  ) ناـنآ اـهیکیرات ، هب  ینـشور  زا  َکـِئلوُأ  ِتاـُملُّظلا ، َیلِإ 

ِهَّللا ِرُوِنب  يِرََـصب  َرُون  ُذیِعُأ  ییوگیم : هبترم  هس  هداهن  مشچ  يور  اهتـسد  اهزامن  زا  دـعب  مشچ  رون  یتدایز  تهج  دنـشاب * . دـّلخم  هشیمه 
یناهفصا يدهم  ازریم  اقآ  هَّللا  تیآ  موحرم  زا  یتافاضا  تسین * . یندش  شوماخ  هک  ادخ  رون  هب  ار  ممشچ  رون  مهدیم  هانپ  ُأَفُْطیال  يِذَّلا 

و  ) هارمگ ْنِم  ِّیِـضَّرلا  ٍدَّمَحُِمب  ُذوُعَأَو  ِّيِوَغلا ، ناطیـش  ّرـش  زا  دـنمورین  يادـخ  هب  مربیم  هانپ  ِناْطیَّشلا  ِّرَـش  ْنِم  ِّيِوَقلا  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  هللا : همحر 
هدش رّدقم  هچنآ  ّرش  ِِهلِآب  ُذوُعَأَو  َیُِضقَو ، َرُِّدق  ام  ِّرَش  زا  ادخ ) زا   ) دونشخ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  مربیم  هانپ  و  هدننک ،) هارمگ 

ِساّنلا ِهلِِإب  ُذوُعَأَو  َنیِعَمْجَأ ، سنا  ّنج و  ّرـش  زا  شا  هزیکاپ  ِساّنلاَو  ِۀَّنِجلا  ِّرَـش  ْنِم  َنیِرِهاّطلا  نادـناخ  هب  مربیم  هانپ  هدـنارذگ و  مکح  زا  و 
: میناوخب ماش  حبـص و  ره  تسا  بوخ  هچ  مدرم * . و  نایّنج )  ) نایرپ ّرـش  ِساّنلاَو . ِۀَّنِجلا  ِّرَـش  زا  مدرم  يادـخ  هب  مربیم  هانپ  و  یگمه ، ْنِم 

بجوم هک  دشاب  ادص  رس و  نودب  اهتاجانم  اهاعد و  تسا  دیما  یمارآ . يراز و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  دیناوخب  ًۀَیْفُخَو . ًاعُّرَضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدُأ 
نم هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  نینمؤملا  ریما  تاملک  رد  دوشن * . ادخ  ناگدنب  رازآ 

سپـس امن و  توالت  ار  رـشح  هروس  رخآ  زا  هیآ  هس  دیدح و  هروس  لّوا  زا  هیآ  شـش  ادتبا  یناوخب ، ار  يادـخ  يدرک  هدارا  هاگره  دومرف :
َنِم ِمِیلَعلا  ِعیِمَّسلا  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  دیوگب : هبترم  هس  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  زا  نک * . اعد 

ار رـشح  هروس  رخآ  هیآ  راهچ  سپـس  هدش . هدـنار  میجر و  نوعلم  ناطیـش  ِمیِجَّرلا . ِنیِعَّللا  ِناْطیَّشلا  زا  اناد  ياونـش  دـنوادخ  هب  مربیم  هانپ 
لها زا  یضعب  تسا . يدرد  ره  يارب  افـش  رـشح  هکرابم  هروس  رخآ  تایآ  دندرگیم . وا  ظفح  رومأم  ناگتـشرف  زا  یهورگ  دیامن ، تئارق 

هَّللا ءاش  نإ  دنتـسرفیم ، تاولـص  هبترم  تفه  زین  دـنناوخیم و  الاب  رکذ  اـب  هارمه  ار  رـشح  هروس  رخآ  تاـیآ  هبترم  تفه  افـش  يارب  رکذ 
. میناوخب یلکشم  ره  ّلح  درد و  ره  يافش  يارب  ًءاجر 

دیدح هکرابم  هروس  لّوا  هناگشش  تایآ 

اهنامـسآ و رد  هچنآ  ادخ  يارب  دیوگ  حیبست  ِضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  ِِهَّلل  َحَّبَـس  نابرهم  هدنیاشخب  دـنوادخ  مانب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُتیُِمیَو ِییُْحی  ِضْرَـألاَو  ِتاومَّسلا  یهاـشداپ  تسوا  يارب  ( 1  ) میکح دـنمتّزع  تسا  وا  ُکـُْلم و  َُهل  ( 1  ) ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُـهَو  تسا  نیمز 
ُرِخآلاَو ُلَّوَـألا  تسوا  ( 2  ) تساـناوت زیچ  هـمه  رب  وا  َوُـه و  ( 2  ) ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  دـناریمیم  دـنکیم و  هدـنز  نیمز ، اهنامـسآ و 

َقَلَخ هک  تسوا  ( 3  ) تساـناد زیچ  همه  هب  وا  يِذَّلا و  َوُه  ( 3  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َوُهَو  نطاب  رهاظ و  تسوا )  ) رخآ و لّوا و  ُنِطابلاَو  ُرِهاّـظلاَو 
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تخادرپ سپس  نارود ،) هلحرم   ) زور ام  ُمَْلعَی  ِشْرَعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماّیَأ  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَألاَو  ِتاومَّسلا 
هچنآ نآ و  زا  دـیآ  نوریب  ار  هچنآ  نیمز و  رد  دور  ورف  امَو  اْهنِم  ُجُرْخَی  امَو  ِضْرَـألا  ِیف  ُجـِلَی  ار  هچنآ  دـنادیم  شرع ، رب  تفاـی ) ـالیتسا  )

هک اجک  ره  تسامش  اب  وا  اِمب و  ُهَّللاَو  ُْمْتنُک  امَْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُهَو  نآ  رد  دور  الاب  هچنآ  نامـسآ و  زا  دیآ  دورف  اهِیف  ُجُْرعَی  امَو  ِءآمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی 
ِهَّللا َیلِإَو  ِضْرَألاَو  اهنامسآ  تیکلام  تسوا  نآ  زا  ( 4  ) تسانیب دینکیم  ِتاومَّسلا  ُْکُلم  َُهل  ( 4  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  هچنادب  ادخ  و  دیشاب ، هدوب 

زور و رد  ار  بش  دنکیم  لخاد  َراهَّنلا  ُِجلُویَو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  ( 5  ) روما همه  ددرگیم  زاب  ادخ  يوس  هب  نیمز و  و  ( 5  ) ُرُومُألا ُعَجُْرت 
(6  ) تسا اناد  تسا  مکاح  اهلد  رب  هچنآ  هب  وا  بش و  رد  ( 6  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َوُهَو  ِْلیَّللا  ِیف  ار  زور  دنکیم  لخاد 

رشح هکرابم  هروس  رخآ  هناگراهچ  تایآ 

اَذـه اْنلَْزنَأ  َْول  هدـش  هدـنار  میجر  نوعلم  ناطیـش  زا  ِمیِجَّرلا  ِنیِعَّللا  ِناْطیَّشلا  َنِم  اناد  ياونـش  يادـخ  هب  مربیم  هانپ  ِمِیلَعلا  ِعیِمَّسلا  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ 
عوـشخ نآ ) ربارب  رد   ) هک يدـیدیم  ِۀَیْـشَخ  ْنِّم  ًاعِّدَـصَتُّم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیَأََرل  یهوـک  رب  ار  نآرق  نیا  مـیدرکیم  لزاـن  رگا  ٍلَـبَج  یلَع  َنآْرُقلا 

َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  مینزیم  مدرم  يارب  هک  تسا  ییاهلاثم  اهنیا  ادـخ و  ِساّنِلل  اُهبِرْـضَن  ُلاْثمَألا  َْکِلتَو  ِهَّللا  فوخ  زا  دفاکـشیم  دـنکیم و 
تسا هاگآ  وا ، زج  يدوبعم  َوُه  ِةَداهَّشلاَو  ِْبیَغلا  ُِملاع  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  تسین  هک  تسا  ییادخ  وا  دنشیدنیب . ناشیا  هک  دشاب  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه  ( 1)

ُِکلَملا َوُه  ّالِإ  يدوبعم  تسین  هک  ییادـخ  تسا  وا  نابرهم . هدنـشخب  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه  ( 2  ) ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا  تسوا  راکـشآ ، ناهن و  هب 
، دشخبیم تینما  نانمؤم  هب  دـنکیمن  متـس  یـسک  هب  و  هّزنم ، بیع  ره  زا  تسوا ، یلـصا  کلام  مکاح و  وا ، زج  ُنِمْؤُملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُقلا 

ُهَّللا َوُه  ( 3  ) َنوُکِرُْـشی اّمَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  یگرزب . هتـسیاش  ذفان ، هدارا  هب  دـنم ، تّزع  تسا ، زیچ  همه  بقارم  ُرِّبَکَتُملا  ُراّبَجلا  ُزیِزَعلا  ُنِْمیَهُملا 
، ریظنیب رگتروص  هقباسیب و  هدـننیرفآ  ُءآمْـسَألا  َُهل  ُرِّوَصُملا  ُئِرابلا  ُِقلاخلا  تسا  ییادـخ  وا  دـنزرو . كرـش  هچنآ  زا  دـنوادخ  تسا  هّزنم 

ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُهَو  ِضْرَألاَو  اهنامسآ  رد  هچنآ  ره  دنیوگ  حیبست  وا  يارب  تسا و  کین  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُسی  ینْسُحلا  ياهمان  وا  يارب 
: دییوگب ادخ  زا  نتساوخ  تجاح  زا  لبق  دندومرف : مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملا  ریما  تسا * * * * . میکح  دنمتّزع  وا  تسا و  نیمز  و  ( 4)
هک ییادـخ  يا  َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  ای  ُدـیُِری ، اِمل  ًالاّعَف  ای  مندرگ  گر  زا  نم  هب  يرتکیدزن  هکنآ  يا  ِدـیِرَولا ، ِْلبَح  ْنِم  ََّیلِإ  ُبَْرقَأ  َوُه  ْنَم  اـی 
ای یلْعَألا  هاگدـید  رد  هک  ییادـخ  يا  شلد ، صخـش و  ِرَْظنَملِاب  َوُه  ْنَم  ای  ِِهْبلَقَو ، ِءْرَملا  نایم  یلیاح  هک  نآ  يا  یهاوخ ، هچنآ  ره  ینکیم 
 - مالسلا 1 هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  هب  لّسوت  قرط  تسین . شدننام  هب  يزیچ  هک  نآ  يا  يراد ، رارق  يدنمزارف  ٌءْیَش . ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم 

نامزلا بحاص  ِینِْکلُْهت . الَو  ِینْکِرْدَأ  ِنامَّزلا  َبِحاص  يا  همطاف ! يا  یلع ! يا  دّمحم ! يا  ای  ُۀَمِطاف  ای  ُِّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  دیوگب : هبترم  داتفه 
! حلاص هدنب  يا  انالْوَم  ای  ٍحـِلاصابَأ ، ای  هبترم : تقو 14  یگنت  رد  هبترم و  تقو 140  تعسو  رد   - 2 ناسرم . تکاله  هب  ارم  باـیرد و  ارم 

تموکح نارود  رد  ًالامتحا  یفحص -  نسح  دّیـس  ریقح  بایرد . ارم  نامزلا  بحاص  يا  ِینْکِرْدَأ  ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  ام ! رایتخا  بحاص  يا 
هعمج بش  نیا  دومرف : يدّیـس  اقآ  ایؤر  ملاع  رد  یبش  متـشاد ، قارع  هسّدـقم  تابتع  ترایز  هب  ناوارف  قایتشا  دوب -  فراـع  مالـسلا  دـبع 
میدق کچوک  دجـسم  نامه  رد  هّتبلا  مدش ، فّرـشم  هعمج  بش  نامه  هدنب  مینک . اعد  البرک  يارب  نارکمج و  سّدقم  دجـسم  میورب  دیاب 
يونعم طابترا  ندرک  رارقرب  تکرب  هب  هَّللا  ءاش  نإ  مدـید . نآ  زا  هبیجع  راثآ  مدرک و  اعد  تسا ، بارحم  یبونج و  ياهنوتـس  نیب  ًالعف  هک 

. میـشاب بانج  نآ  فطل  دروم  هراومه  هقدـص  تخادرپ  و  ناذا ، ماگنه  ًاصوصخ  جرف  رد  لیجعت  یتمالـس و  تهج  اعد  و  ترـضح ، نآ  اب 

. دوشیم حالـصا  تیاهراک  همه  هَّللا  ءاش  نإ  تسرفب ، ْمُهَجَرَف » ْلِّجَعَو   » اب تاولـص  هبترم  دـص  زور  ره  دـندومرف  ریقح  يارب  املع  زا  یکی 
لیجعت ْمُهَعَم و  انْرُـشْحاَو  ْمُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ادـنوادخ  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَـمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 

. ناشنانمشد رب  نک  تنعل  و  ْمُهَئآدْعَأ . ْنَْعلاَو  ناشیا  اب  ار  ام  امرف  روشحم  ناشیا و  جرف  رد  امرف 

يراتفرگ عفر  تهج  مالسلا  هیلعداوج  ترضح  ياعد 
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ٌءْیَـشُْهنِم دنکن  تیافک  زیچ و  همه  زا  دـنک  تیافک  هک  نآ  يا  یِفْکَی  الَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  یِفْکَی  ْنَم  ای  دـیناوخب : رایـسب  يراتفرگ  ماگنه  * 
تقو ره  تسا  تیاور  رد  منآ * . راـتفرگ  هچنآ  زا  هتخادـنا  مّمغ  ّمه و  هب  هچنآ  رد  نـک  متیاـفک  يزیچ ، وا  زا  ِهِیفاـَنَأاّمِم  ِینَّمَهَأاـم  ِینِفِْکا 
محرا منم  دـیآ : باطخ  تیبوبر  لالج  ردـصم  زا  . ) َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  دـییوگب : هبترم  تفه  دـیراذگب و  هدجـس  هب  رـس  دـیتشاد ، یتجاح 

تاولـص و هدومن و  رافغتـسا  اعد ، زا  لبق  تسا  رتهب  هّتبلا  دـیهاوخب ، لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  سپ  يراد )؟ بلطم  هچ  نیمحارلا ،
َۀَمِطاف ِّقَِحب  َّمُهَّللَا  میناوخب : ار  ادخ  هنوگنیا  يراتفرگ  ماگنه  تسا  بوخ  دوش * . هداتـسرف  تاولـص  مه  اعد  زا  دعب  دوش و  هتفگ  هَّللا  مسب 
دوجو رد  هک  يّرس  ّقح  هب  همطاف و  نادنزرف  اهِیف و  ِعَدْوَتْسُملا  ِّرِّسلاَو  اهِیَنبَو  همطاف  رسمه  همطاف و  ردپ  همطاف و  ّقح  هب  ایادخ  اِهْلَعبَو  اهِیبَأَو 

ُُهلْهَأ َْتنَأ  ام  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  نادناخ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخیم  وت  زا  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصتْنَأ  َُکلَئْسَأ  هدش  هتفهن  وا 
اهتجاح يروآرب  هک  نیا  و  یِِجئآوَح . َیِضْقَت  ْنَأَو  یتسه  نآ  راوازـس  وت  ار  هچنآ  نم  ّقح  رد  یهد  ماجنا  هک  نیا  مالـسلا و  مهیلعدمحم 

هب هتبلا   ) یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دنامب  ظوفحم  رطخ  زا  ات  دنسیونب  رفـس  لئاسو  رگید  ای  نادمچ  هب  ار  مسلط  نیا  تسا  هدش  لقن  ار . میاه  زاین  و 
هب هَّللا » رـصن  ءاج  اذإ   » و ُلق »  » راهچ فورعم  لوق  هب  ماهدینـش  هدـنب  س ال م ال م س م س ال *  . @ دوش تیاعر  مارتحا  هک  بسانم ) ياج 

، قلف مراهچ  دحا ، هَّللا  وه  لق  موس  ءاج ، اذإ  مود  نورفاک ، لّوا  ینعی  تسا . بوخ  تظفاحم  تهج  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  بیترت  نامه 
نیگن تشپ  دنیوگ : یضعب  ریغص . هَّللا  ءآش  ام  اب  درز  قیقع  يرتشگنا  تظفاحم ، تهج  نینچمه  مناوخیم . بش  حبص و  ریقح  سان . مجنپ 

کچوک خیم  کی  اب  هلبق  هب  ور  یلامش  راوید  هب  ضیرم  قاطا  رد  هتشون و  ار  نوعمـش » : » بت عفر  يارب  دشاب * . یلعو  دّمحم  فیرـش  مان 
واو هریاد  طـسو  خـیم  کـی  دـشن  عفر  رگا  دـینزب ، نیع  طـسو  يرگید  خـیم  دـشن ، عفر  رگا  زور  ود  یکی  زا  دـعب  دـیبوکب ، نآ  میم  طـسو 

دنتسرفب دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  بئاغ و  روضح  نتشگرب و  يارب  تسا  بّرجم  اعد  نیا  هک  مظاعا  یـضعب  زا  تسا  لقن  دیبوکب * .
ُِفلُْخی َهَّللا ال  َّنِإ  تسین  نآ  رد  کش  هک  تمایق )  ) يزور رد  مدرم  هدـنروآدرگ  يا  ِهِیف  َْبیَر  ٍمْوَِیل ال  ِساـّنلا  َعِماـج  اـی  نآ : رخآ  لوا و  رد 

نالف رسپ  نالف  هک  یبئاغ  نآ  و  ٍنالُف . ِْنب  ِنالُف  ِِبئآغلا  َْنَیبَو  نم  نایم  روآ  درگ  دومن ، دهاوخن  هدعو  فلخ  ادخ  انامه  ِیْنَیب  ْعَمِْجا  َداعیِملا 
یتمالـس و يارب  و  دوـشیم ، هدـنناوخ  ّتیم و  نآ  شزرمآ  بجوـم  ندرک  تئارق  ردـق  هروـس  هبترم  تفه  نمؤـم  رازم  راـنک  رد  تـسا * .

. دیهدب هقدص  روظنم  نیمه  هب  دینک و  اعد  نایعیش  همه  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  یشوخلد 

اعد تاقوا  نیرتبسانم 

هب دناهدرک . رکذ  اعد  يارب  یتالاح  رتهدنزرا و  يا  هنکما  رتهب و  یتاعاس  اّما  تسا ، بوخ  دنک  رارقرب  ملاع  أدبم  اب  طابترا  یمدآ  تقو  ره 
هظحل هدرک ، بورغ  هعمج  زور  رد  دیـشروخ  فـصن  هک  یماـگنه  . 2 دـنزرف . ّقح  رد  ردام  ردـپ و  ياـعد  . 1 دوشیم : هراشا  هنومن  دـنچ 

مالسلا و مهیلعهمئا  ءایبنا و  اهنآ  نیرتهب  هک  ادخ  ناگدنب  تبرت  رانک  مالسلا 4 . هیلعءادهشلادیس  ترضح  هّبق  تحت  . 3 تساعد . تباجتسا 
مدرم هک  دنتـسه  يروط  راتفگ  لامعا و  رد  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ   ) ادـخ ناگدـنب  رگید  ّقح  رد  نمؤم  ياعد  . 5 دنتسه . ادهش  املع و 
مـسا دناهتفگ : یـضعب  دناوخب ، ار  وا  هتـسکش  یلد  اب  هدرک و  ادـخ  ریغ  زا  دـیما  عطق  یمدآ  هک  یماگنه  . 6 دننکیم .) اعد  اهنآ  رـس  تشپ 
میرک نآرق  توالت  زا  دعب  زامن و  رخآ  هدجس  تونق و  رد  . 7 دناوخب . ار  یلاعت  قح  ّتین  صولخ  اب  نمؤم  هدنب  هک  تسا  ییاعد  نآ  مظعا 
ظفح يارب  ار  ام  هک  میـسرب  نامولظم  داد  هب  دـیامرف  تمارک  قیفوت  ار  ام  گرزب  دـنوادخ   ) مولظم ياعد  . 8 تمحر . ناراب  لوزن  ماـگنه  و 

(. دننک اعد  نامیا 

قیرغ ياعد 

! نابرهم يا  هدنـشخب ! يا  ادخ ! يا  َبِّلَقُم  ای  ُمیِحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللَا  ای  دـیناوخب : دایز  هدـش ، لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  ار  اعد  نیا 
. تنید رب  ار  ملد  رادب  تباث  اهلد  َِکنیِد . یلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُقلا  دننادرگ ه  يا 
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تاولص متخ 

ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  دییوگب : هبترم  رازه  ای 14  ای 1400  مالسلا 140  مهیلعنیموصعم  ددع  هب  ًانّمیت  تاجاح ، ندمآرب  يارب 
نک و باتـش  ناش  جرف  رد  و  ْمُهَئادـْعَا . ْنَْعلاَو  ْمُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  امرف  لزان  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ار  تتمحر  دورد و  ایادـخ 

. تسرفب ناشنانمشد  رب  تنعل 

نیدلاو ّقح  يادا 

اْنیَدـِلاِولَو اـَنل  ْرِفْغا  َّمُهَّللَا  تسا : وکین  دوش ، شزرمآ  بلط  هنوگنیا  هناگجـنپ  ياـهزامن  رد  ناـمیا ، لـها  عـیمج  نیدـلاو و  ّقـح  ءادا  يارب 
و ار . تاملسم  و  ِتاِملْسُملاَو . نیملسم  تانمؤم و  نینمؤم و  َنیِِملْـسُملاَو  ِتانِمْؤُملاَو  َنِینِمْؤُملا  مامت  ام و  نیدلاو  ام و  زرمایب  ایادخ  ِعیِمَِجلَو 

سک ره  تسا : تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هللا  همحرقودص  موحرم  لامعالا  باوث  باتک  رد  دناوخ * . ناوتیم  اهزامن  زا  دعب  زین 
زور هنارکش  مامت  تسا  هدرک  ادا  تسا . نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  ساپس  َنیَِملاعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْمَْحلَا  دیوگب : هبترم  راهچ  ماش  حبص و 
ّبر هَّلل  دمحلا  درذگیم ، امـش  زا  هک  ییالب  ای  دنکیم و  يور  امـش  هب  هک  یتمعن  ره  تسا . نایناهج  قلاخ  صوصخم  هک  ار  دوخ  بش  و 

: دندومرف دندش و  باحصا  هّجوتم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا : تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دییوگب * . ار  نیملاعلا 
ادـخ و زج  ُرَبْکَأ . ُهَّللاَو  ُهَّللا  اَّلِإ  تسین  ییادـخ  تسار و  يادـخ  ساپـس  ادـخ و  تسا  هّزنم  َهلِإ  الَو  ِِهَّلل  ُدْـمَحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُـس  دـییوگب : داـیز 
: دـیوگب سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا * . رادـیاپ ) بوخ و  راک   ) تاحلاص تایقاب  امـش  يارب  هک  تسا . گرزب  دـنوادخ 

نینچ وا  اریز  تسادـخ ، صوصخم  اه  هنارکـش  ماـمت  تسا . نآ  هتـسیاش  هک  هنوگناـمه  تسار  يادـخ  ساپـس  ُُهلْهَأ  َوُه  اـمَک  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلَا 
رس رب  نوچ  ص 28 *  لامعالا : باوث  دنادیم . ادخ  طقف  ار  نآ  رجا  رادقم  دنسیونیم و  ار  تاملک  نآ  ناگتشرف  سپ  دراد . ار  یگتسیاش 

هروس هبترم  تفه  دیحوت و  هروس  هبترم  هس  دـمح و  هروس  هبترم  کی  راذـگب ، ربق  يور  ار  اهتـسد  نیـشنب  هلبق  هب  ور  يوریم ، نینمؤم  ربق 
دیامن اعد  نینمؤم  رگید  امش و  يارب  دیهاوخب  ربق  بحاص  زا  و   ) دوش عفترم  دشاب ، هتـشاد  یهودنا  مغ و  ربق  بحاص  رگا  دیناوخب . ار  ردق 

هب دنوادخ  دیوگب  ار  رافغتسا  نیا  زور  ره  هک  یسک  تسا : تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا * .) باجتـسم  شیاعد  هَّللا  ءاش  نإ  هک 
تـسا هناگی  هک  ییادخ  زا  ُّیَحلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  هبترم : هس  يزور  تسا  لقن  یـضعب  زا  لام . ای  ملع  زا  دـهدیم  یجنگ  وا 
یِْملُظَو یِمْرُج  ماـمت  زا  يراوگرزب  لـالج و  بحاـص  مّویق  ِعـیِمَج و  ْنِم  ِمارْکِـإلاَو  ِلـالَجلاوُذ  ُموُّیَقلا  هدـنز  يادـخ  منکیم  شزرمآ  بلط 

ساسحا عقاوم  رد  میامنیم * . تشگرب  ادخ  يوس  هب  و  ِْهَیلِإ . ُبُوتَأَو  مدومن  مدوخ  رب  هک  يزواجت  ملظ و  مناهانگ و  یِسْفَنیلَع  ِیفارْـسِإَو 
ِهَّللاُلوُسَر ٌدَّمَُحم  ُهُرادِجَو  هَّللا  ّالا  هلا  نآ ال  فقس  هک  ياهعلق  راصح و  رد  متفرگ  ياج  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ُهُفْقَس ال  ٍراد  ِیف  ُْتنَّصََحت  دییوگب : رطخ 

ةّوق لوح و ال  شناکرا ال  هیاپ و  هَّللا و  یلو  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ُُهناـکْرَأَو ال  ِهَّللا  ُِّیلَو  یلع  نآ  برد  هَّللا و  لوسر  دّـمحم  شراوید  ٌِّیلَع و  ُُهباـبَو 
رب تسا ، سب  ارم  ادخ  َّمُهَّللَا  ِهَّللا ، یَلَع  ُْتلَّکََوت  ُهَّللا ، َِیبْسَح  دییوگب : دـینکیم ، تکرح  يراک  يارب  هک  یماگنه  تسا * . هَّللِاب  ِّالا  ِهَّللِاب . ّالِإ 
هانپ وت  هب  مهاوخیم و  میاهراک  مامت  رد  ار  یبوخ  ریخ و  ُذوُعَأَو  اهَّلُک ، يِرُومُأ  َْریَخ  َُکلَئْـسَأ  یِّنِإ  تترـضح  زا  ایادـخ  مدرک ، لّکوت  ادـخ 
تفه يزور  ترخآ  ایند و  روما  حالـصا  يارب  ترخآ * . باذـع  ایند و  يراوخ  ّتلذ و  زا  ِةَرِخآلا . ِباذَـعَو  اْینُّدـلا  ِيْزِخ  ْنِم  َِکب  مربیم 

وا رب  تسین . ییادخ  وا  زج  تسا  نم  راگدرورپ  هک  تسا  یفاک  ارم  ادخ  ِْهیَلَع  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َیِّبَر  ُهَّللا  َِیبْسَح  دـیناوخب : ار  اعد  نیا  هبترم 
دزن هب  نتفر  زا  شیپ  بکرم و  رب  ندـش  راوس  ماگنه  میظع * . شرع  راگدرورپ  تسا  وا  مدومن و  لّکوت  ِمیِظَعلا . ِشْرَعلا  ُّبَر  َوُهَو  ُْتلَّکََوت 
ًةاَجن دناوخب : هبترم  حبـص 19  زامن  زا  دـعب  يزور  هعـسوت  يارب  لکـشم ) ره  زا  یـصالخ  يارب  ًءاجر  : ) وگب يراد  ساره  وا  زا  هک  یـسک 

ّقح هب  امن  یصالخ  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِّقَِحب  انْـصِّلَخَو  هد و  تاجن  ار  ام  مهاوخیم  تاجن  وت  زا  میرک  يادخ  يا  انَِّجن  ُمیِرَکلا  ُدِّیَـس  ای  َْکنِم 
ای ُدْرَف  ای  وگب : هبترم  هد  وا  هب  ندیسر  زا  لبق  دنک ، داجیا  یتحاران  وت  يارب  ادابم  یسرتیم  هک  یسک  زا  میحرلا * . ِمیِحَّرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
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روک ار  وا  مشچ  راّفک ! هدننک  راوخ  يا  ُهَرََـصب  ِمْعَأ  ِراّفُکلا  َيِزُْخم  ای  وگب : رخآ  رد  و  لدع . رواد  هناگی  اتکی و  يادخ  يا  ٌلْدَـع  ٌمَکَح  ُْرتَو 
. امن

همتاخ

هیآ نآ ، ِتعکر  ره  رد  هک  تعکر  ود   ) ار مالسلا  هیلعنامز  ماما  زامن  ياهعمج  ِرصع  يونعم ، لامک  کی  هب  ندیسر  يارب  راوگرزب  يدّیس 
ترـضح ِفرط  زا  يوق  لامتحا  هب  هک  یـصخش  دوب . هدـناوخ  يدجـسم  رد  دوشیم ) هدـناوخ  هبترم  دـص  ُنیِعَتْـسَن » َكاّیِإَو  ُدـُبْعَن  َكاـّیِإ  »

ادخ دای  هب  هتـسویپ  شاب و  هدوب  وضو  اب  هشیمه  یبای  تسد  لامک  نآ  هب  یهاوخب  رگا  دیوگیم : هدمآ  دّیـس  دزن  هدوب ، مالـسلا  هیلعيدهم 
. نیزگ يرود  مدرم  زا  و  نزب ، فرح  مک  نک و  لیم  رتمک  اذغ  شاب ، زیخرحس  شاب ،

ناهانگ شزرمآ  يارب  شرافس  دنچ 

بجوـم هک  يزیچ  . 2 دییوگب . ار  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  تاحیبست  8 دیاهتـسشن ، هک  دّهـشت  لاح  نامه  هب  هیموی  ياـهزامن  زا  دـعب  . 1
هروس هبترم  تفه  ینمؤم  ربـق  راـنک  . 4 نادرم .) هتبلا  ، ) دـییامنب نمؤم  هزانج  عییـشت  . 3 دیرادرب . ادـخ  ناگدـنب  هار  رـس  زا  تسا ، یتحاران 

رود زا  بانج  نآ  ترایز  . 7 مالسلا . هیلعنیسح  ماما  تهج  هیرگ  . 6 دییوگب . رافغتسا  هبترم  باوخ 100  ماگنه  . 5 دیناوخب . ردق  هکرابم 
ندیـشون بآ  عقوم  ِهَّللا » ِدـْبَعابَأ  ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  : » وگب هبترم  هس  يداتفا ، مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دای  هب  تقو  ره  دومرف : کـیدزن . و 

. ار ترضح  نآ  نالتاق  نک  نعل  هدب و  شنارای  تیب و  لها  ترضح و  نآ  هب  مالس 

مالسلا هیلعنسحلا  نب  ۀجح  ترضح  جرف  ياعد 

هدرپ و  ُءآجَّرلا ، َعَطَْقناَو  ُءآطِغلا ، َفَشَْکناَو  نشور  یسب  ام  یگراچیب  دش و  گرزب  ام  بئاصم  الب و  ایادخ  ُءآفَخلا ، َحَِربَو  ُءآلَبلا ، َمُظَع  یِهلِإ 
ملع  ) نامـسآ دمآ و  گنت  ام  رب  يروانهپ ) همه  اب   ) نیمز ُءآمَّسلا و  ِتَِعنُمَو  ُضْرَألا  ِتَقاضَو  دش  دیماان  مدیما  دـش و  هتـشادرب  راک  يور  زا 

، ام تیاکـش  عجرم  ام و  نیعم  روای و  ییوت  اهنت  یکَتْـشُملا و  َْکَیلِإَو  ُناعَتـسُملا  َْتنَأَو  دـیدرگ ، عنم  ام  زا  شتمحر  تّوبن ) یحو  تماما و 
، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  تسوت . فطل  رب  یناـسآ  یتخـس و  ره  رد  اـم  داـمتعا  هناـگی  و  ِءآـخَّرلاَو ، ِةَّدِّشلا  ِیف  ُلَّوَعُملا  َکـْیَلَعَو 
ام رب  دنتـسه و  تفـالخ ) ماـقم  و   ) یهلا رما  بحاـص  هـک  اـْنیَلَع  َتْـضَرَف  َنـیذَّلا  ِْرمَـألا  ِیلوُأ  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تـسرف  دورد  ایادـخ 

ْمِهِّقَِحب اّنَع  ْجِّرَفَف  يدناسانـش ، ام  هب  ار  ناشماقم  ندوب  عاطم  نیا  هطـساوب  و  ْمُهََتلِْزنَم ، َِکلذـِب  انَْتفَّرَعَو  ْمُهَتَعاط ، يدرک  بجاو  ار  ناـشتعاطا 
ُدَّمَُحم ای  ُبَْرقَأ ، َوُه  َْوأ  ِرَـصَبلا  ِحْـمَلَک  کیدزن  دوز و  یناسر  شیاشگ  جرف و  ام  هب  هک  اهنآ  ردـق  تلزنم و  ّقح  هب  سپ  ًابیِرَق  ًـالِجاع  ًاـجَرَف 

ارم امـش  دّـمحم ، يا  یلع و  يا  یلع ، يا  ِینایِفِْکا و  ُدَّمَُحم ، ای  ُِّیلَع  ای  ُِّیلَع ، اـی  دّـمحم  يا  نآ . زا  رتدوز  هکنیا  اـی  ندز  مهرب  مشچ  نوچ 
ای انالْوَم  ای  ِنارِـصان  امـش  هک  دـینک  يرای  ارم  و  تسا ، یفاک  نم  يارب  امـش  دوجو  هک  امُکَّنِإَف  ِینارُْـصناَو  ِناـِیفاک ، اـمُکَّنِإَف  دـینک  تیاـفک 
ارم سردایرف ! سردایرف ! سردایرف ! ِینْکِرْدَأ  َثْوَغلا ، َثْوَغلا  َثْوَغلا  نامزلا  بحاص  يا  ام  يالوم  يا  دـیتسه ، نم  ناراـی  ِناـمَّزلا  َبِحاـص 

نیمه َلَجَعلا . َلَجَعلا  َلَجَعلا  َۀَـعاّسلا  تعاـس ! نیمه  تعاـس ! نیمه  باـیرد ! ارم  باـیرد ! ارم  َۀَـعاّسلا  َۀَـعاّسلا  ِینْکِرْدَأ ، ِینْکِرْدَأ  باـیرد !
!. دوز دوز ! دوز ! تعاس !

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ياعد 

اب ّتین  نادرگ و  يزور  تیـصعم  زا  َنافْرِعَو  ِۀَّیِّنلا  َقْدِـصَو  ِۀَیِـصْعَملا  يرود  تعاط و  قیفوت  ار  ام  ایادـخ  َدـُْعبَو  ِۀَـعاّطلا  َقِیفَْوت  اـْنقُزْرا  َّمُهَّللَا 
رد  ) تماقتسا تیاده و  هب  ار  ام  امرف و  اطع  تسا  مرتحم  وت  دزن  هچنآ  هب  ِۀَماِقتْـسِالاَويدُهلِاب  اْنمِرْکَأَو  ِۀَمْرُحلا  تفرعم  تقیقح و  صولخ و 
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ِْملِعلِاب اَنبُوُلق  ْأَْلماَو  زاس  ایوگ  تمکح  نخس  باوص و  قدص و  هب  ار  ام  نابز  امرف و  یمارگ  ِۀَمْکِحلاَو  ِباوَّصلِاب  انَتَنِْـسلَأ  ْدِّدَسَو  دیحوت ) هار 
راد كاپ  كانههبـش  مارح و  ياذـغ  زا  ار  ام  مکِـش  ِۀَْـهبُّشلاَو و  ِمارَحلا  َنِم  اـنَنوُُطب  ْرِّهَطَو  نادرگ  ُرپ  تفرعم  ملع و  زا  ار  اـم  لد  ِۀَـفِْرعَملاَو و 
زا ار  ام  مشچ  ِۀَنایِخلاَوِروُجُفلاِنَعانَراْصبَأْضُـضْغاَو و  رادـهگن  تقرـس  قلخ و  هب  ملظ  زا  ار  ام  تسد  ِۀَـقِرَّسلاَو و  ِْملُّظلا  ِنَع  انَیِدـْیَأ  ْفُفْکاَو 

ْلَّضَفَتَو نادرگ  دودسم  تناگدنب  تبیغ  هدوهیب و  نخس  ندینش  زا  ار  ام  شوگ  ِۀَبیِغلاَو و  ِْوغَّللا  ِنَع  انَعامْسَأ  ْدُدْساَو  دنبب  تنایخ  يراکبان و 
یَلَعَو ِۀَبْغَّرلاَو  ِدْهُجلِاب  نابلط  شناد  رب  لمع و  نسح  َنیِمِّلَعَتُملا و  یَلَعَو  ِۀَحیِصَّنلاَو  دهز  هب  ام  نادنمشناد  ءاملع و  رب  ِدْهُّزلِاب و  اِنئآمَلُع  یلَع 

نارامیب رب  ندینش و  دنپ  يوریپ و  هب  یَضْرَم  یلَعَو  ِۀَظِعْوَملاَو ، ِعابِّتِالِاب  نیعمتـسم  رب  امرف و  لّضفت  تبغر  قوش و  ّتیدج و  هب  َنیِعِمَتْـسُملا 
مّحرت ینابرهم  تفأر و  هب  مالسا  تاوما  یلَعَو  ِۀَمْحَّرلاَو  ِۀَْفأَّرلِاب  ْمُهاتْوَم  رب  شیاسآ و  ءافـش و  هب  مالـسا  یلَعَو  ِۀَحاّرلاَو  ِءآفِّشلِاب  َنیِِملْـسُملا 
ِءآسِّنلا رب  تبانا و  هبوت و  هب  ناناوج  یَلَعَو  َِۀبْوَّتلاَو  َِۀبانِإلِاب  ِبابَّشلا  رب  تناتم و  راقو و  هب  ام  ناریپ  یَلَعَو  ِۀَـنیِکَّسلاَو  ِراقَولِاب  انِِخیاشَم  رب  امرف و 
ِۀَعانَقلاَو ِْربَّصلِاب  ِءآرَقُفلا  رب  تّمه و  ّولع  عضاوت و  هب  ءاینغا  یَلَعَو  ِۀَـعَّسلاَو  ِعُضاوَّتلِاب  ِءآِینْغَألا  رب  تّفع و  ایح و  هب  نانز  یَلَعَو  ِۀَّفِعلاَو  ِءآیَحلِاب 

هب ناریسا  یَلَعَو  ِۀَحاّرلاَو  ِصالَخلِاب  ِءآرَسُألا  رب  ترصن و  حتف و  هب  نایهاپـس  یَلَعَو  ِۀَبَلَغلاَو  ِرْـصَّنلِاب  ِةازُغلا  رب  تعانق و  ربص و  هب  ءارقف  یَلَعَو 
هب ّتیعر  ِةَریِّسلا  ِنْسُحَو  ِفاـْصنِإلِاب  ِۀَّیِعَّرلا  رب  تقفـش و  لدـع و  هب  نارادـنامرف  یَلَعَو  ِۀَـقَفَّشلاَو  ِلْدَـعلِاب  ِءآرَمُـألا  رب  تحارتسا و  يدازآ و 

َْتبَجْوَأ ام  ِْضقاَو  ِۀَـقَفَّنلاَو  هشوت  هب  ار  مالـسا  نارئاز  نایجاح و  ِداّزلا و  ِیف  ِراّوُّزلاَو  ِجاّجُحِلل  ْكِرابَو  امرف  لّـضفت  تریـس  نسُح  فاـصنا و 
َو لضف  هب  يدرک  ضرف  هرمع  ّجـح و  زا  َِکلْـضَِفب  ِةَرْمُعلاَو  ِّجَـحلا  َنِم  نانآ  هّمذ  رب  هچنآ  امرف  ادا  امرف و  اطع  تکرب  ناش  جراخم  ْمِْهیَلَع و 

اعد سامتلا  نانابرهم . نیرتنابرهم  يا  تتمحر ! و  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَر 

نارکمج سدقم  دجسم  لامعا 

هلثم نب  نسح  هب  باطخ  ءادـفلا -  هل  اـنحاورا  رـصع -  ماـما  ترـضح  بقاـثلا ، مجن  فیرـش  باـتک  رد  يرون  ثّدـحم  موحرم  لـقن  رباـنب 
ود فلا ) دنروآ : ياجب  زامن  تعکر  راهچ  نآ  رد  دنراد و  زیزع  ار  نآ  دنیامن و  تبغر  عضوم  نیدب  ات  وگب  مدرم  هب  دـندومرف : ینارکمج 

تفه عوکر  رد  دیناوخب و  ار  دحأ » هَّللا  وه  لق   » دیحوت هروس  هبترم  تفه  دمح ، هروس  زا  دـعب  تعکر  ره  رد  دجـسم : ّتیحت  زامن  تعکر 
بحاـص زاـمن  تعکر  ود  ب ) دـییوگب . هدـمحبو » یلعـألا  ّیبر  ناحبـس   » هبترم تفه  هدجـس  رد  و  هدـمحبو » میظعلا  ّیبر  ناحبـس   » هبترم

دـص ار  هیآ  نیا  دیدیـسر ، نیعتـسن » كاّیإ  دـبعن و  كاّیإ   » هیآ هب  نوچ  دـمح ، هروس  ندـناوخ  ماگنه  تعکر ، ره  رد  مالـسلا : هیلعنامزلا 
« هبترم تفه  عوکر  رد  و  هدناوخ ، هبترم  کی  ار  دـحأ » هَّللا  وه  لق   » دـیحوت هروس  هدرک و  مامت  ار  دـمح  هروس  سپـس  دـینک ، رارکت  هبترم 

ترـضح تاحیبست  زامن ، نایاپ  زا  سپ  دـییوگب . هدـمحبو » یلعألا  ّیبر  ناحبـس   » هبترم تفه  هدجـس  رد  و  هدـمحبو » میظعلا  ّیبر  ناحبس 
اهیّلَـص ْنَم  : » دندومرف مالـسلا  هیلعماما  دیتسرفب . تاولـص  هبترم  دـص  هدراذـگ و  هدجـس  هب  رـس  سپـس  هتفگ ، ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 

. تسا هدناوخ  زامن  هبعک  رد  ایوگ  دناوخب ، ار  زامن  نیا  سک  ره  ِقِیتَعلا » ِْتیَبلا  ِیف  یّلَص  امَّنَأَکَف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 
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چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
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هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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